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WYJAŚNIENIE TREŚCI 
i 

ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2 

 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
treści złożonych ofert na wykonanie zadania którego przedmiotem jest: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości 
w miejscowości Brzezinka w ramach zadania „Kompleksowa budowa i opracowanie 
systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” wraz 
z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Numer referencyjny: ZP.271.2.2021.MS. 

 

Zamawiający – Gmina Karczew działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną 
dalej ustawą Pzp, wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia „zwaną dalej SWZ”, 
udzielając odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego 29.06.2021 r. korespondencja 
mailowa.  
Pytanie Nr 5: 
„1. Opinia geotechniczna. Jeśli Zamawiający posiada opinię geotechniczną lub inne dokumenty  
których zostało określone podłoże dla inwestycji prosimy o zamieszczenie ich. Wiedza o tym jaki 
grunt Wykonawca zastanie podczas realizacji w znaczny sposób wpływa na koszta m.in. ewentualnej 
wymiany gruntu oraz odwodnienia. Niestety zamieszczona w projekcie opinia nie określa w dokładny 
sposób miejsca pobrania próbek ani układu warstw gruntu. Istotna jest również wysokość położenia 
zwierciadła wody a założenia, które musi podjąć Wykonawca przy obecnym stanie wiedzy w znaczny 
sposób zwiększają wartość składanej oferty, zmniejszając jednocześnie jej konkurencyjność”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu SWZ, w zakresie dokumentacji projektowej następujące 
dokumenty: 

1) Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża gruntowego; 
2) Mapa dokumentacyjna Zał. nr 1 - Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża 

gruntowego. 
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Ponadto, w celu zapewnienia możliwości zapoznania się Wykonawców z treścią ww. uzupełnionych 
dokumentów w zakresie dokumentacji geotechnicznej, Zamawiający działając na podstawie art. 286 
ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu 
z 29.06.2021 r. Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00098736/01. 
Zmiany dokonane w zakresie: zmiany terminu składania i otwarcia ofert, oraz zmiany terminu 
związania ofertą, tj.: 
 
W SWZ jest: 
 
„11. Termin związania ofertą. 
11.1. Wykonawca jest związany ofertą do 29 lipca 2021 r. 
(…) 
22.2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami określonymi w punkcie 21.11 SWZ 

należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021 r., do godziny 12:30. 
(…) 

23.2. Otwarcie ofert nastąpi 30 czerwca 2021 r., o godzinie 13:30.” 

 
W SWZ powinno być: 
 
11. Termin związania ofertą. 
11.1. Wykonawca jest związany ofertą do 04 sierpnia 2021 r. 
(…) 
22.2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami określonymi w punkcie 21.11 SWZ 

należy złożyć w terminie do 06 lipca 2021 r., do godziny 12:30. 
(…) 

23.2. Otwarcie ofert nastąpi 06 lipca 2021 r., o godzinie 13:30.  
 
 
Jednocześnie z uwagi na zmianę ww. terminów, Zamawiający uprzejmie przypomina 
o odpowiednich zapisach w dokumentach wadium, tj. okres ważności wadium. 
 
Pozostałe postanowienia treści SWZ pozostają bez zmian. 
 
W załączeniu: 
1) Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża gruntowego; 
2) Mapa dokumentacyjna Zał. nr 1 - Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża 
gruntowego. 
 

ZATWIERDZIŁ 
Z up. BURMISTRZA 

Karol Chróścik 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 
Sprawę prowadzi: Marzena Szulc  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 
tel.: (22) 780 65 88 lub 780 65 16 wew. 136 
e-mail:m.szulc@karczew.pl 


