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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy 
pos. 57/2 - 563/21” 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ oraz MODYFIKACJA TR EŚCI SIWZ 
 
Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, działając na podstawie 

art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje poniżej zapytania 
Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z 
wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji 
SIWZ w zakresie opisanym poniżej: 

 
Pytanie 1: 

„Mi ędzynarodowa Rada Czystego Transportu (ICCT)2 przeprowadziła badanie, podczas 
którego przetestowano auta, spełniające normy Euro 5 i Euro 6. Normę Euro 6, podczas typowej 
eksploatacji, spełniało zaledwie co dziesiąte auto.  

Przygniatająca większość testowanych samochodów przekraczała zalecenia emisji tlenków 
azotu. Testy wykazały, że pojazdy, mające rzekomo spełniać normę Euro 5, przekraczały ją 
średnio 4,1 razy, czyli emitowały średnio 73 g/km tlenków azotu. Auta opisane jako spełniające 
normę Euro 6 – w ich przypadku produkcja tlenków azotu była aż 4,5 wyższa niż dopuszczalny 
limit. Oznacza to, że w praktyce samochody wysokoprężne nie były nawet w stanie spełnić 
normy Euro 2 z 1996 roku.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie kryteriów środowiskowych, 
ponieważ wprowadzone kryterium ma wyłącznie znaczenie teoretyczne. Proponujemy usunięcie tego 
kryterium z zapisów SIWZ i pozostawienie jako drugiego kryterium oceny ofert jedynie okresu gwarancji 
lub o dopuszczenie w kryterium środowiskowym emisji spalin EURO 5.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w zakresie usunięcia kryterium 
środowiskowego. W związku z tym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób: 
 

I. W rozdziale XIV SIWZ pt: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, ust. 14.1 i ust. 14. 2 
otrzymują nowe brzmienie: 

Było: 
„14.1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w kryteriach: 
1) Cena „C”- wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie- waga 60%; 

2) Okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały „G”– 
waga 35%; 

3) Kryterium środowiskowe „S”- waga 5% 
 



Ad 1) Dla przyjętego kryterium oceny – cena „C” Zamawiający określi wartość punktową ofert na 
podstawie wzoru podanego poniżej:   

C =
Cenamin

Cena�

× 100 × 0,6 

gdzie: 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”, 
Cena min 

- najniższa zaoferowana cena wśród złożonych ofert, 
Cena i - cena badanej oferty, 

Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ogółem ofert brutto. 
 

Ad 2) Dla przyjętego kryterium oceny – „okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane oraz 
zamontowane materiały i urządzenia” (G), ponad wymagany minimalny okres 36 miesięcy, 
Zamawiający przyzna punkty w sposób określony poniżej tj. za zadeklarowanie przez Wykonawcę 
w ofercie: 
- 12 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 5 punktów; 
- 24 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 15 punktów 
- 36 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 25 punktów 
- 48 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 35 punktów; 
 
UWAGA:  
Wykonawca może wpisać w formularzy ofertowym minimalny okres dodatkowej gwarancji 
wynoszący  0 miesięcy, maksymalny okres dodatkowej gwarancji wynoszący 48 miesięcy. 
Zero punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje okresu 
dodatkowej gwarancji (lub wpisze 0). 
Wykonawca oferując wydłużenie okresu gwarancji określa ją w pełnych miesiącach według zasad 
opisanych wyżej. W razie: 
- wpisania wartości niepełnych, Zamawiający dokona zaokrąglenia w dół do pełnej liczby 
całkowitej; 
- zadeklarowania przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wymienione wyżej w miesiącach 
okresy: 12 lub 24 lub 36 lub 48 miesięcy to na potrzeby przyznania punktów uznane to zostanie 
jako zadeklarowanie najbliższego, niższego okresu wymienionego wyżej w miesiącach (12 lub 24 
lub 36 lub 48 miesięcy), zaś do umowy zostanie wpisany zadeklarowany okres gwarancji.  
 
Ad 3) Dla przyjętego kryterium oceny – kryterium środowiskowe „S”, Zamawiający przyzna 5 
punktów ofercie Wykonawcy, który zadeklaruje, iż skieruje do realizacji zamówienia w zakresie 
przewozu mieszanek mineralno – bitumicznych, co najmniej 2 sztuki: pojazdów samowyładowczych 
lub ciągników siodłowych z naczepami samowyładowczymi o emisji spalin EURO 6, których 
skrzynie ładunkowe są przystosowane do przewozu mieszanek mineralno- bitumicznych. 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać dokumenty potwierdzające, 
iż wskazane pojazdy spełniają wyżej wymienione wymagania tj. dokumenty techniczne, dowody 
rejestracyjne, certyfikaty itp. 
Uwaga:  
Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje, iż skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 sztuki ww. 
pojazdów spełniających opisane wymagania, Zamawiający w tym kryterium przyzna ofercie 0 
punktów. 

14.2. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
K = C + G + S  

gdzie: 
K – suma punktów oceny 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena; 
G – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: okres dodatkowej 
gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia; 
S - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: kryterium środowiskowe.” 

 
 



Zostaje zmienione na: 
 
„14.1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w kryteriach: 
1) Cena „C”- wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie- waga 60%; 
2) Okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały 

„G”– waga 40%; 
 

Ad 1) Dla przyjętego kryterium oceny – cena „C” Zamawiający określi wartość punktową ofert na 
podstawie wzoru podanego poniżej:   

C =
Cenamin

Cena�

× 100 × 0,6 

gdzie: 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”, 
Cena min 

- najniższa zaoferowana cena wśród złożonych ofert, 
Cena i - cena badanej oferty, 

Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ogółem ofert brutto. 
 

Ad 2) Dla przyjętego kryterium oceny – „okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane 
oraz zamontowane materiały i urządzenia” (G), ponad wymagany minimalny okres 36 miesięcy, 
Zamawiający przyzna punkty w sposób określony poniżej tj. za zadeklarowanie przez Wykonawcę 
w ofercie: 
- 12 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 10 punktów; 
- 24 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 20 punktów 
- 36 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 30 punktów 
- 48 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 40 punktów; 
 
UWAGA:  
Wykonawca może wpisać w formularzu ofertowym okres dodatkowej gwarancji wynoszący  0 
miesięcy, maksymalny okres dodatkowej gwarancji wynoszący 48 miesięcy. 
Zero punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje okresu 
dodatkowej gwarancji (lub wpisze 0). 
Wykonawca oferując wydłużenie okresu gwarancji określa ją w pełnych miesiącach według zasad 
opisanych wyżej. W razie: 
- wpisania wartości niepełnych, Zamawiający dokona zaokrąglenia w dół do pełnej liczby 
całkowitej; 
- zadeklarowania przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wymienione wyżej w miesiącach 
okresy: 12 lub 24 lub 36 lub 48 miesięcy to na potrzeby przyznania punktów uznane to zostanie 
jako zadeklarowanie najbliższego, niższego okresu wymienionego wyżej w miesiącach (12 lub 24 
lub 36 lub 48 miesięcy), zaś do umowy zostanie wpisany zadeklarowany okres gwarancji.  

 
14.2. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

K = C + G  
gdzie: 

K – suma punktów oceny 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena; 
G – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: okres dodatkowej 
gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” 
 

 
II. W załączniku nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy w części III punkt 3 skreśla 

się. 
 

III. W załączniku nr 7 do SIWZ- Wzór umowy: 



- w paragrafie 1 pt. „Zakres umowy” ust. 10, ust. 11 i ust. 12 skreśla się; 
- w paragrafie 5 pt. „Kary umowne” ust. 1 pkt 1) literę i skreśla się. 

 
 
Pytanie 2: 

 
„Poproszę o udostępnianie na stornie internetowej zamawiającego formularzy i załączników 
niezbędnych do złożenia ofert w wersji edytowalnej,  co ułatwi nam przygotowanie oferty.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Wraz z niniejszym pismem opublikowane 
zostaną załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej uwzględniające zmiany dokonane przez 
Zamawiającego.  
 

 
Pytanie 3: 

 
„W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminów 
składania ofert o minimum 2 tygodnie od daty wskazanej w SIWZ dla wyżej wymienionych postępowań.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 24 marca 
2020 roku na dzień 31 marca 2020 r. (szczegóły zmiany opisane niżej w niniejszym piśmie). 
 

 
Pytanie 4: 
 

„Proszę o określenie parametrów progów zwalniających, które zgodnie z załączonym 
przedmiarem na oznakowanie i progi poz 4 należy zamontować na w/w zadaniu w ilości 9,5 
m.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: 
Próg zwalniający drogowy (gumowy, odblaskowy - taśma odblaskowa koloru żółtego), 
składający się z elementów 90 x 50 x 5 cm. Próg kompletny składający się z elementów 
środkowych, elementów narożnych wraz z kompletem mocowań. 
1. Próg o długości 5mb (2 elementy narożne, 8 elementów środkowych) 
2. Próg o długości 4,5mb (2 elementy narożne, 7 elementów środkowych) 
Łączna długość progu do zamontowania 9,5mb. 
 
 
 
 Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
dokonuje następujących zmian w SIWZ: 
 

I. Zamawiający usuwa z warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia drugą wymaganą osobę, w związku z tym w rozdziale VI SIWZ pt: 
„WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU” , ust. 6.1 pkt 2) lit c 
otrzymuje nowe brzmienie: 
Było: 

„c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 



Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, 
to w tym okresie zrealizował: 

- co najmniej jedno zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na 
przebudowie lub budowie drogi, o wartość każdego zamówienia co najmniej 400 000 zł 
brutto (słownie: czterysta tysięcy  złotych) wraz z załączeniem dowodów określających, 
że roboty te zostały wykonane należycie. 
 
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które 
zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego: 

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 
Wykonawców zagranicznych- uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
równoważne do wyżej wskazanych; 

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń, gazowych i wodociągowych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 
Wykonawców zagranicznych- uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
równoważne do wyżej wskazanych; 

Uwaga: 

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, 
z 2020 r. poz. 148). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające 
uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 
65). 

Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w 
życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 
zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o 
ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z 
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych.” 

 
Zostaje zmienione na: 

„c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 



Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, 
to w tym okresie zrealizował: 

- co najmniej jedno zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na 
przebudowie lub budowie drogi, o wartość każdego zamówienia co najmniej 400 000 zł 
brutto (słownie: czterysta tysięcy  złotych) wraz z załączeniem dowodów określających, 
że roboty te zostały wykonane należycie. 
 
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które 
zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego: 

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 
Wykonawców zagranicznych- uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
równoważne do wyżej wskazanych; 

Uwaga: 

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, 
z 2020 r. poz. 148). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające 
uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 
65). 

Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w 
życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 
zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o 
ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z 
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych.” 

 
 
 

II.  Zamawiający dokonuje zmian w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, poprzez:  
 
- w rozdziale XI SIWZ pt. „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  OFERTY” ust. 11.10 
otrzymuje nowe brzmienie: 
Było: 
„11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy 

Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice i oznakować w następujący sposób: 
Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 
Oferta w postępowaniu na: 



„Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do 
skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21” 

Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 12:30 
 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 

 
 

Zostaje zmienione na: 
„11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy 

Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice i oznakować w następujący sposób: 
Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 
Oferta w postępowaniu na: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do 
skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21” 

Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:30 
 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 

 
- w rozdziale XII SIWZ pt: „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁ ADANIA I OTWARCIA OFERT” 
ust. 12.1 i 12.2 (we wskazanym zakresie) otrzymują nowe brzmienie: 
 
Było: 
„12.1.Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy oraz opisem: 
Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 
Oferta w postępowaniu na: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do 
skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21” 

Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 12:30 
 

i złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Torowej 21 w Pabianicach lub przesłać pocztą lub kurierem 
na adres Zamawiającego do dnia 24 marca 2020 r. do godziny 12:00 (uwaga: liczy się data i godzina 
wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską). 
Uwaga: 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom. 
12.2.Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego (ul. 
Torowa 21. 95-200 Pabianice).” 

 
Zostaje zmienione na: 
„12.1.Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy oraz opisem: 
Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 
Oferta w postępowaniu na: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do 
skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21” 

Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:30 
 

i złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Torowej 21 w Pabianicach lub przesłać pocztą lub kurierem 
na adres Zamawiającego do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 12:00 (uwaga: liczy się data i godzina 
wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską). 
Uwaga: 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 



Wykonawcom. 
12.2.Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego (ul. 
Torowa 21. 95-200 Pabianice).” 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami publikuje ujednolicone wersje: 
- załącznika nr 1 do SIWZ- Formularz oferty, 
- załącznika nr 7 do SIWZ- Wzór umowy.  
 
 
  Wójt Gminy Pabianice 
 
  /-/Marcin Wieczorek 


