POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 21 kwietnia 2021 r.
Numer sprawy: PZD-ZP.261.7.2021

ZMIANA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr
1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece
Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski
Działając zgodnie z art.286 ust.1 w związku z art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść
Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz –
Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50
w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski z dnia 26 marca 2021 r. znak: PZD-ZP.261.7.2021
(zwanej dalej również „SWZ”):

Treść zmian:
1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w
km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski:
1) W rozdziale XXIII. Termin składania ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w rozdziale XXII ust.3 należy
umieścić na internetowej stronie zamówienia (platformie zakupowej)
do dnia 04 maja 2021 r. do godz. 13:00”.
2) W rozdziale XXIV. Termin otwarcia ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 maja 2021 r. o godz. 13:10”.
3) W rozdziale XXV. Wymagania dotyczące wadium w ust.9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrażenie:
„z zastrzeżeniem ust.8 pkt 5.”.
4) W rozdziale XXXVIII. Termin związania ofertą ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 2 czerwca 2021 r., tj. 30 dni.”.

Pozostałe postanowienia:
2. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
3. W związku z faktem, iż Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień treści SWZ, w terminie, o
którym mowa w art. 284 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłużył terminu składania ofert.
4. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
5. Niniejszą zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej postępowania (platformiezakupowej):
https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski.
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