
 

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 15.04.2022r.  
WZ. 272.8.2022.2 

 
Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.8.2022 
 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K 
w Łętowni, 1668K w Naprawie, 1683K w Jordanowie i Toporzysku- II” 
 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 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. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

Pytanie 1. W pozycji 23 przedmiaru robót 5.3a w kolumnie ,,przedmiary i wyliczenia” podana 
jest ilość 679 m natomiast w kolumnie ,,ilość” 769 m. Jaką ilość należy przyjąć do wyliczenia 
wartości tej pozycji 
Odpowiedź:  W pozycji nr 23 w/w przedmiaru robót do wyliczenia należy przyjąć wartość 
679,00. Stosowna zmiana w załączniku do niniejszego pisma tj. zaktualizowanym 
przedmiarze robót pn. „Załacznik do pisma WZ.272.8.2022.2 z dnia 15.04.2022 - Zał nr 5.3a 
do SWZ Przedmiar” 
 

Pytanie 2. W pozycji 55 przedmiaru robót 5.3a w kolumnie ,,przedmiary i wyliczenia” podana 
jest ilość 118 m natomiast w kolumnie ,,ilość” 84 m. Jaką ilość należy przyjąć do wyliczenia 
wartości tej pozycji.  
Odpowiedź: W pozycji nr 55 w/w przedmiaru robót do wyliczenia należy przyjąć wartość 
118,00. Stosowna zmiana w załączniku do niniejszego pisma tj. zaktualizowanym 
przedmiarze robót pn. „Załacznik do pisma WZ.272.8.2022.2 z dnia 15.04.2022 - Zał nr 5.3a 
do SWZ Przedmiar” 
 
Dodatkowo w pozycji nr 56 przedmiaru robót nr 5.3a Zamawiający dokonuje poprawienia ilości 

do wyliczenia ceny na wartość 38,77 - Stosowna zmiana w załączniku do niniejszego pisma tj. 
zaktualizowanym przedmiarze robót pn. „Załacznik do pisma WZ.272.8.2022.2 z dnia 15.04.2022 - 
Zał nr 5.3a do SWZ Przedmiar” 
 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami  i dokonanymi zmianami SWZ zmianie ulega 
termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.04.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 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 22.04.2022 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.” 
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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.   
 
 
Załączniki: 

1. Załacznik do pisma WZ.272.8.2022.2 z dnia 15.04.2022 - Zał nr 5.3a do SWZ Przedmiar 
 
 
 
z  poważaniem 
 

WICESTAROSTA 
 mgr Zbigniew Hutniczak 

 


