
 

Powiat Suski 
 
             

 
ul. Kościelna 5b ,  34-200 Sucha Beskidzka 

tel. 33 875 78 00, e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl, www.powiatsuski.pl 
 
 

         Sucha Beskidzka 14.06.2021r.  
WZ. 272.8.2021.1 

 
 

Uczestnicy  postępowania  
Nr WZ.272.8.2021 

 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę z rozbudowę drogi 
powiatowej nr 1688K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka w km od 0+127 do 1+ 021, 
polegającą na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowie jezdni, rozbiórce i 
budowie sieci energetycznej oświetleniowej w Makowie Podhalańskim oraz w Żarnówce” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, 
informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, 
równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich 
uczestników postępowania.  
 

 
Pytanie 1. Dotyczy wzór umowy §10 ust. 3: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie 
zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża 
proces związany z dochowaniem formalności.  
Odpowiedź 1. §10 ust 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 2. Dotyczy wzór umowy §20 ust.7: Prosimy o podwyższenie limitu możliwej waloryzacji do 
10% wynagrodzenia. Ustalenie tak niskiego limitu możliwej waloryzacji nie minimalizuje ryzyka 
Wykonawcy związanego ze wzrostem cen lub kosztów związanych z realizacją zamówienia co było 
zapewne motywem wprowadzenia regulacji art. 439 ustawy PZP. 
Odpowiedź 2. §20 ust 7 wzoru umowy pozostaje bez zmian. 
 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi w 
późniejszym terminie na pozostałe zadane pytania zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 18.06.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 
18.06.2021 r.  o godz. 11:00. 
 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 18.06.2021 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu” 
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.07.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 
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Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 
niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI 
 

mgr Józef Bałos 
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