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RI.III.271.4.3.2021                    Pysznica, dnia 06 kwietnia 2021 r. 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
[ wszyscy ] 

 
Oznaczenie sprawy: RI.III.271.4.2021 
Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III” 
 
Szanowni Państwo, 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Pysznica jako Zamawiający, informuje, że w związku z 
postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z kolejnym 
zapytaniem. 
Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią. 

Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o  podziale zakresu robót wykonywanych w 
ramach w/w zadania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składanego na 
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o podziale zakresu robót wykonywanych 
w ramach w/w zadania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
Stosowny zapis został umieszczony w rozdziale VIII ust. 6 SWZ. 
 
Zamawiający informuje ponadto, że przedłuża termin składania ofert do dnia 8 kwietnia 2021 r. 

W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ: 

1. Rozdział XVII ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2021 r.                                     
do godz. 12:00. 
 

2. Rozdział XVIII ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godzinie  12:30” 

 
Powyższe odpowiedzi i informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu ofert. 
Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

Z  poważaniem: 
  Z up. WÓJTA 
            (-) 
Witold Pietroniec 
   Zastępca Wójta 

( podpisano kwalifikowanym  
  podpisem elektronicznym ) 
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