
Białobrzegi, dn. 10.03.2021 r. 

 
 

Zamawiający:  
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
ul. Kościelna 109,  
26-800 Białobrzegi 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
Joanna Marczewska, Paweł Trojan 
Grupa Masovia sp. z o.o. 
ul. R. Traugutta 46/3 
26-600 Radom 
Tel: 514 150 342 
Adres e-mail: biuro@grupamasovia.pl 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg powiatowych 

na terenie gminy stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 
2830 m gminy Radzanów na odcinku Bukówno-Młodynie Dolne” część I. 

               Znak postępowania: PZDP.271.1.2021 
 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
w Białobrzegach, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udzielam wyjaśnień treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
 
Pytanie 
W załączonym projekcie wykonawczym (załącznik nr 1b) zawarta jest informacja, że projekt 
zagospodarowania terenu znajduje się na stronach 13-18 projektu wykonawczego (rys. nr 2/1 
– 2/5) – strony te nie zostały dołączone do dokumentacji przetargowej. Prosimy  
o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający uzupełnia dokumentację o Folder PZT (uzupełnienie Załącznika 1b).  
 
Pytanie 
Czy zamawiający potwierdza, że wraz z wycinką, którą wykona we własnym zakresie, wykona 
również karczowanie pni – pozostałości po tej wycince? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający uwzględnił usunięcie karp po wycince drzew w zakresie zamówienia – pozycje nr 2 i 3  
w Przedmiarze. 
 
Pytanie 
Czy w przedmiotowym postępowaniu planowane jest wykonanie poszerzenia jezdni jedno – 
czy dwustronnego? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający planuje wykonanie poszerzenia po jednej stronie jezdni. 
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Jednocześnie, informuję, iż na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonał zmiany 

treści SWZ, w zakresie: 

1. Rozdz. IX pkt 3: 
 
przed zmianą: 
„3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 12.03.2021 r. do godz. 12:00” 
 
po zmianie: 

                   „3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16.03.2021 r. do godz. 12:00” 
 

2. Rozdz. IX pkt 12 
 
przed zmianą: 
„12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert, tj. do dnia 10.04.2021 r.” 
 
po zmianie: 
„12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert, tj. do dnia 14.04.2021 r.” 
 

3. Załącznika nr 2 – Formularz ofertowy 
 
przed zmianą: 
„3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym 
upłynął termin składania ofert, tj. do dnia 10.04.2021 r.” 
 
po zmianie: 
„3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym 
upłynął termin składania ofert, tj. do dnia 14.04.2021 r.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ - Folder PZT (Załącznik 1b) 
2. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy - po zmianie 

 


