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WZP.271.90.2017       Otwock, dnia 22.12.2017 r. 
 
 

- wg rozdzielnika – 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
 

Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder w ramach 
zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastruktur ą towarzyszącą na 
terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna), 

Projekt i budowa ul. Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV 
Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja w ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy 

rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek 
rowerowych wraz z infrastruktur ą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. 

Kraszewskiego, ul. Majowa), 
Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z 

Karczewem w ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju 
komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa). 
 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r., 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, 1579 ze zm.) udziela wyjaśnień: 

 

 
Pytanie: 
 
1) 
 

 
 
 
2) 
 
W związku z długimi terminami na uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji 
zamówienia, na które Wykonawcy nie mają wpływu, proszę o informację czy Zamawiający przewiduje 
ewentualne wydłużenie terminu realizacji dla zadania I i II. 
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Odpowiedź: 
 
 
Zamawiający niniejszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2017, 1579 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). 

 

Modyfikacja polega na zmianie punktu IV 1 w następujący sposób:  

 

Jest: 

 

„1.           Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 

Część 1.  Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty 

podpisania umowy do 31 lipca 2018 roku. 

Część 2.  Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty 

podpisania umowy do 31 lipca 2018 roku. 

Część 3.  Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty 

podpisania umowy do 31 lipca 2018 roku.” 

 

 

Modyfikuje si ę na: 

 

„1.           Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 

Część 1.  Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty 

podpisania umowy do 28 wrzesień 2018 roku. 

Część 2.  Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty 

podpisania umowy do 28 wrzesień 2018 roku. 

Część 3.  Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty 

podpisania umowy do 28 wrzesień 2018 roku.” 

 

 

Dodatkowo modyfikuje się projekt umowy dla: a) części 1 i 2 przedmiotowego zamówienia w następujący: w §2 

ust.1 pkt. 2 wskazaną datę 31 lipiec 2018 r., modyfikuje się na 28.09.2018 r., b) części 3 w §2 ust.1 wskazaną 

datę 31 lipiec 2018 modyfikuje się na 28.09.2018 r. 

 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający niniejszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, 1579 ze zm.) modyfikuje termin składania i otwarcia ofert w 
następujący sposób: 

 

Jest: 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –

budynek B, pok. nr 1, do dnia 28.12.2017 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 
  
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 28.12.2017 r., o 

godzinie 10
30

. 
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Modyfikuje si ę na: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –

budynek B, pok. nr 1, do dnia 09.01.2018 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 
  
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 09.01.2018 r., o 

godzinie 10
30

. 
 


