Wodzisław Śląski, dnia 30 marca 2022 r.
Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 39
44-300 Wodzisław Śląski

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZSP.21.03.2022
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSP.21.03.2022 prowadzonego w trybie
podstawowym pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 39”.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie dokonuję zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 39” przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego
odpowiedzią i dokonanymi zmianami:

Pytanie:
„Proszę o wyjaśnienie jaki panel należy zastosować w ogrodzeniu; panel 3D z przetłoczeniem
(panel 3D wykonany jest z prętów fi4 lub fi5mm), czy panel 2D prosty bez przetłoczenia z prętów
pojedynczych fi6mm oraz podwójnych fi8mm.”
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia panelowego 3D z prętów poziomych i pionowych fi 5 mm w
rozstawie prętów 5 x 20 cm.
W związku z udzieloną odpowiedzią zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowy
termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 4.04.2022 r.
W konsekwencji ulega zmianie brzmienie działu I SWZ „Postanowienia ogólne SWZ”:

pkt 1 w rozdziale X „Termin związania ofertą” otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 3.05.2022 r.”

pkt 18 w rozdziale XI „Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty” otrzymuje nowe brzmienie:
„Termin składania ofert: do dnia 4.04.2022 r. do godziny 10:00.”

pkt 1 w rozdziale XII „Otwarcie ofert” otrzymuje nowe brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.04.2022 r. o godzinie 12:00.”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania
ofert. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00103275/01.
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