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Dobrzeń Wielki dnia: 2020-10-05 

Gmina Dobrzeń Wielki 

Namysłowska 44 

46-081 Dobrzeń Wielki 

[nazwa zamawiającego, adres] 

ZP.271.445.2020.1   
 

Otrzymują Wykonawcy którzy pobrali  SIWZ 

Treść niniejszego pisma  zamieszczono na stronie 

www.bip.dobrzenwielki.pl  

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg 

nieograniczony na ”Budowa  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice” – 

znak sprawy ZP.271.445.2020. 

Zamawiający, Gmina Dobrzeń Wielki, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), przedstawia poniżej 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

”SIWZ”): 

 

Pytanie nr 1 

Wg pkt.3 SIWZ- Opis przedmiotu  zamówienia, ppkt.3.11 na wykonany przedmiot zamówienia  

Wykonawca udzieli gwarancji na okres  minimum 60 miesięcy. Natomiast wg pkt 25 SIWZ - Kryteria 

oraz sposób  oceny ofert , ppkt.25.3 minimalny okres  gwarancji wymagany przez Zamawiającego 

wynosi 36 miesięcy , a maksymalny 60 miesięcy . Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

 

Zamawiający   dokonuje ujednolicenia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia poprzez 

zmianę zapisu pkt 3.11 
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Na wykonany przedmiot zamówienia, zarówno  część dokumentacyjną jak i prace  budowlano-

montażowe wraz z dostarczonymi w ramach  zadania urządzeniami, Wykonawca udziela  gwarancji na 

okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). 

Natomiast   pkt 25 SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

           Zastępca Wójta 

 

         /-/ inż. Piotr Jonek 

 

 

 

 

 

 

 

 


