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Strona 1 

 

Gródek nad Dunajcem, dnia 09.06.2021r.   

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa postępowania 

www.gminagrodek.pl  

 

Odpowiedzi na pytania 

do specyfikacji warunków zamówienia 
. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa infrastruktury sportowej 

w miejscowości Bartkowa-Posadowa” – numer postępowania IZP.271.8.2021  

 

Działając na podstawie art. art. 288 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem zmienia treść 

specyfikacji warunków zamówienia w zakresie nawierzchni drogi dojazdowej, pochylni i podestów, 

grzejników oraz terminu składania i otwarcia ofert:  

 

1. W zakresie nawierzchni drogi dojazdowej należy przyjąć w miejsce pierwotnie projektowanej 

kostki brukowej, nawierzchnię z betonu cementowego C30/37 - 436,44 m2 – poz. 106 

przedmiaru robót (zgodnie z SST dla nawierzchni betonowej stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego pisma).  

2. Nawierzchnia pochylni oraz podestów -  Zamawiający informuje, że dopuszcza ich wykonanie 

z kostki brukowej betonowej.   

3. W zakresie grzejników elektrycznych należy uwzględnić ich montaż wraz z  osłonami, 

ochraniającymi od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym (systemowe) – poz. 113 

przedmiaru robót.  

4. Do niniejszego pisma załączono zaktualizowany przedmiar robót wraz z projektem 

zagospodarowania terenu uwzględniającymi w/w zmiany w zakresie nawierzchni drogi 

dojazdowej oraz osłona na grzejniki.  

5. Rozdział XIII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 14 czerwca 2021 

r., godz. 15:00. 

2.  Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 14 czerwca 2021 

r. o godz. 15.30”.  
 

6. Rozdział XI ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert tj. do dnia 13 lipca 2021 r. 

 
Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

http://www.gminagrodek.pl/

