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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

   Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań 

dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn. 

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm. Jarocin w km 0+000,00 do km 

0+988,39” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

 

 

Pytanie 1. 

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej, wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 

do przedmiaru robót pozycji dotyczących wykonania zjazdu z drogi krajowej tj.:  

- Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S o gr. 4 cm (KR 5), 

- Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W o gr. 8 cm (KR 5), 

- Wykonanie podbudowy z AC 22P o gr. 12 cm (KR5), 

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/3 gr. 22 cm, 

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej o CBR>60% gr. 35 cm, 

- Ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% o gr. 40 cm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zmieniony (aktualny) przedmiar robót budowlanych, w których 

uwzględnił pozycje dotyczące budowy zjazdu z drogi krajowej wraz z korektą pozycji 

6,7,8,9,10. 

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść 

SWZ, w następującym zakresie: 

 

1. ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia: 14.12.2021 r. 

2. ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w terminie do dnia 15.11.2021r. 

godziny 10:00 na zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ. 



3. ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021r. o godzinie 12:00 

za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. 

 

Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmiana ogłoszenia o zamówieniu. 
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