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                     Turek, dnia 14  listopada 2018 r. 

  Znak DGK-GRAIZ/SG-92/2018                                                         

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) 
oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji 
Turek” 

 

INFORMACJA DOT. ODPOWIEDZI  NA PYTANIE 4;  

Zamawiający informuje, że w dniu 9 listopada br. wpłynęło od Wykonawcy kolejne pytanie dotyczące treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ, w prowadzonym postępowaniu w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku 

oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”. 

Niniejszym Zamawiający przypomina treść art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 17.1579 z późn. zm.).  

Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,  
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, 
jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,  
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 1.  
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  (…….………..). 

Mając na uwadze powyższe, tj. fakt, że Zamawiający nie jest już zobowiązany do udzielania wyjaśnień, gdyż  

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający 

nie będzie udzielał odpowiedzi i jednocześnie potwierdza, że nie dokona także żadnych modyfikacji SIWZ 

do chwili otwarcia ofert.  



 

 

 

Odpowiedzi i  Informacje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego są wiążące dla 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany nowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega 
zmianie.   
 
 
Nowy termin składania ofert został ustalony na dzień 26.11.2018 r.  do godziny 13:00;   
 
otwarcie ofert - dnia 26.11.2018 r. o godzinie 14:00. 
 


