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Krapkowice, 7 kwietnia 2022 r. 
BZP.271.7.2022    
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Budowa budynku garażowego przy OSP w Żywocicach”    

 
Na podstawie art.284 ust.2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)  odpowiadając na pytania 
Wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje się zmiany treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ): 
 
 
Pytanie 1: 

Zgodnie z pkt V. SWZ Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie do 
31.08.2022 r. Jako Wykonawca porównywalnego obiektu garażowego w OSP Dąbrówka 
Górna widzimy, że okres pomiędzy złożeniem oferty i podpisaniem umowy oraz 
przekazaniem placu budowy Wykonawcy może być znaczny, co w połączeniu z obecnymi 
problemami z dostępnością wielu materiałów budowlanych może spowodować, że 
oczekiwanie Zamawiającego może być niewykonalne. Porównując oba obiekty widać, że 
prawdopodobny okres realizacji zamówienia będzie ok. 2 miesiące krótszy, a zakres robót 
budowlanych jest istotnie większy, ponieważ w tym obiekcie przewidziano dodatkowo 
budowę części socjalno-magazynowej. 

Prosimy o rozważenie ww. problemu i korektę terminu wykonania uwzględniającą wskazane 
aspekty, co może mieć wpływ na uczestnictwo w przetargu co najmniej nas, a być może                        
i innych wykonawców. 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na: 31.10.2022r. 
 
Pytanie 2:    

Prosimy o doprecyzowanie szczegółów logo przewidzianego do montażu na elewacji garażu, 
tj. rodzaj materiału, wielkość i grubość liter. 

Odpowiedź: 

Napis na budynku "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻYWOCICACH" 
 
- wysokość liter 25 cm 
 
- grubość liter 4 cm 
 
- materiał: litery cięte ze styroduru gr 40mm z naklejonym licem z płyty dibond gr. 3mm i na 
to naklejoną folią w kolorze czerwonym, folia odporna na promieniowanie UV 
 
 
 



  

W związku z tym, przedłuża się termin składania ofert do dnia 19.04.2022 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022 r. o godz. 11:00, dokonując odpowiednio zmiany 

treści Działu XV SWZ. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Anuluje się w całości załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy, oraz załącznik nr 9 do 
SWZ – projekt umowy i na to miejsce wprowadza się załącznik  nr 2  i nr 9 do SWZ w nowym 
brzmieniu. 

 
Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą – tj. do dnia  18.05.2022 r. (pkt 1 rozdziału 
XIII SWZ). 

 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy 
składaniu ofert.   
 
W wyniku zmiany treści SWZ, dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 
2022/BZP 00100442/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
28.03.2022r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisał Zastępca Burmistrza 
/-/ Arnold Joszko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Fabiola Bielec, tel. 77/44 66 835, e-mail: f.bielec@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować 
listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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