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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.11.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K 
Jordanów- Mąkacz- Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i 
Bystra Podhalańska, Powiat Suski 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że Zamawiający 
dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) w następującym zakresie:  
 

w pozycji 14 przedmiaru robót stanowiącego „Załącznik nr 5a do SWZ- Przedmiar_Przeb DP 
nr 1684K_odc0,013,5-1+150”:  

Jest:  

14 KNR 
202/238/2 (2) 

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część 
pozioma), prostokątna, o stopie z zębem lub wrębem, 
beton podawany pompa 

m3 40,70 

Powinno być: 

14 KNR 
202/239/3 (2) 

Ściany oporowe żelbetowe (cz ęść pionowa) o 
wysoko ści do 3 m, przekrój prostok ątny, grubo ść do 
20 cm, beton podawany pomp ą 

m3 40,70 

 

 

W związku z dokonaną zmianą SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 
11.05.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 
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 11.05.2022 r. 
do godz. 10:00 ”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.”  
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 09.06.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

 
Stosownie do art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze zmiany 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. 

 
z  poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


