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        Gliwice, dnia 05 październik 2021 r. 

Przekazane przez platformazakupowa.pl 

 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.46.2021 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
pn.: Roboty budowlane w podziale na 4 części 

 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
w Gliwicach, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: 
 

Dotyczy: Część 2 – Remont części ogrodzenia zewnętrznego Komprachcice 
 
 
Pytanie 1 
Proszę o informacje dot. wizji lokalnej, osobę do kontaktu i termin 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wizji lokalnej w dniu 07.10.2021r.  
o godzinie 10.00. 
 
Pytanie 2 
Czy jest możliwość zastosowania paneli ogrodzeniowych 2D 8x6x8 gdzie 8 mm 
to podwójny drut poziomy natomiast 6 mm to drut pionowy 
Odpowiedź 2 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prętów stalowego o średnicy 
fi10 albo pręt o średnicy fi6 wzmocnionego trzema przetłoczeniami. 
 
Pytanie 3 
Czy jest możliwość zastosowania słupka ogrodzeniowego 60x40 x2 (2 mm to 
grubość ścianki słupka) 
Odpowiedź 3 
Wymiary słupka są zgodne ze specyfikacją techniczną, ale o wysokości 3 m. 
 
Pytanie 4 
Czy w ogrodzeniu przewidziany jest wylewany cokół czy prefabrykowana 
podmurówka 
Odpowiedź 4 
Zamawiający informuje, że nie jest przewidziany cokół tylko fundament pod 
słupki. 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 286  ust. 1 ustawy Pzp 
Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcia ofert zmieniając odpowiednio 
następujące zapisy SWZ: 
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Miejsce zmiany Treść przed zmianą Treść po zmianie 
Rozdział IX pkt 1 
SWZ 

Wykonawca jest związany ofertą od 
dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 09.11.2021r.  

Wykonawca jest związany ofertą 
od dnia upływu terminu składania 
ofert do dnia 12.11.2021r. 

Rozdział XI pkt 1 
SWZ 

Ofertę należy przesłać do Platformy 
Zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/pn/
4wog w formularzu ofertowym  do 
dnia 11.10.2021 r. do godz. 08:30. 

Ofertę należy przesłać do 
Platformy Zakupowej pod 
adresem:  
https://platformazakupowa.pl/p
n/4wog w formularzu ofertowym  
do dnia 14.10.2021 r. do godz. 
08:30.  

Rozdział XI pkt 3 
SIWZ 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
11.10.2021 r. o godzinie 09:00 za 
pośrednictwem 
platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
14.10.2021 r. o godzinie 09:00 za 
pośrednictwem 
platformazakupowa.pl 

 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje rozdział IV SWZ, który 

otrzymuje nowe brzmienie „Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot 

zamówienia w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia 17.12.2021r. dla 

wszystkich części.” Jednocześnie Zamawiający w niniejszym zakresie zmienia 

załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy w zakresie § 4 pkt 1 Termin 

oraz warunki realizacji przedmiotu Umowy. 

 
Załącznik: 
1) Załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy – zmodyfikowany 
 
 
 
 

KOMENDANT 
 

 

wz. ppłk Wojciech GĘBKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzena Krakowska, tel. 261111376 
05.10.2021r. 


