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Gmina Nisko  Nisko, dnia 26.09.2016 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

 

ZP.271.46.2016 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: Remont dróg gminnych na terenie Gminy 

i Miasta Nisko – etap IV wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej wraz z udzielonymi 

wyjaśnieniami: 

 

Zamawiający w związku z rozbieżnościami treści SIWZ dokonuje następujących zmian: 

 

W treści SIWZ jest: 

 
11. Opis sposobu przygotowywania ofert 

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

11.3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

11.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  

ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

11.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem 

bądź niezmywalnym atramentem. 

11.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 

złączone w sposób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 

osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

11.7. Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w 

następujący sposób: 

Oferta na: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV wraz z przebudową 

kanalizacji ogólnospławnej” (z dopiskiem nazwy Części  ……………….) 

NIE OTWIERAĆ przed: 23.09.2016 godz. 12:00”. 

 oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie 

pieczęci). 

11.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  Powiadomienie to musi być 

opisane w sposób wskazany w pkt 11.7 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

11.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

Część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. 
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W treści SIWZ powinno być: 

 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert 

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

11.3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

11.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  

ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

11.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem 

bądź niezmywalnym atramentem. 

11.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 

złączone w sposób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 

osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

11.7. Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w 

następujący sposób: 

Oferta na: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV wraz z przebudową 

kanalizacji ogólnospławnej” (z dopiskiem nazwy Części  ……………….) 

NIE OTWIERAĆ przed: 23.09.2016 godz. 12:00”. 

 oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie 

pieczęci). 

11.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  Powiadomienie to musi być 

opisane w sposób wskazany w pkt 11.7 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

11.9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

Część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert, do dnia 

29.09.2016 r. do godz. 11:30. 
 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

1) Punkt 9 ppkt 9.2 Wymagania dotyczące wadium, otrzymuje brzmienie: Wadium należy wnieść 

w terminie do dnia 29.09.2016 do godz. 11:30. 

2) pkt 11.7 SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, 

nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Remont dróg 

gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV wraz z przebudową kanalizacji 

ogólnospławnej” (z dopiskiem nazwy Części ……………….) NIE OTWIERAĆ przed: 

29.09.2016 godz. 12:00”. oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów 

Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). 

3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 7 

(biuro obsługi klienta) do dnia 29.09.2016 do godz. 11:30. 

4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.09.2016 o godz. 12:00,  

w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.  
  

 Z up. BURMISTRZA 
 mgr Teresa Sułkowska 
 Z-ca Burmistrza 
 


