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Nidzica, dn.18.11.2021 r. 

Znak sprawy: OZK.272.9.2021 
 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i 

przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem 

terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy 

ul. Traugutta 23” 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00253016/01 z dnia 2021-11-02 

 

Powiat Nidzicki na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego 

postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania Wykonawców, których treść 

przedstawiona jest poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

Pyt. 1  

Wg. zapisu SWZ art.4, § 2, ust.2, pkt. 4.1) jest: 

4.1.Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie budynku użyteczności publicznej  o kubaturze co najmniej 6.500,00 m³,  

a roboty te zostały wykonane należycie i prawidło ukończone.  

 

prosimy o zmianę zapisu SWZ art.4, § 2, ust.2, pkt. 4.1) na: 

  

4.1 Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 6.500,00 m³ lub 

co najmniej 2  roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie 

budynku użyteczności publicznej o łącznej kubaturze co najmniej 19.500,00m3, a roboty 

te zostały wykonane należycie i prawidło ukończone.  

 

Odp.1  

Zamawiający zmienia zapis SWZ w art.4, § 2, ust.2, pkt. 4.1 

 

 

Pyt.2 

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego pn: „Rozbudowa 

i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem 



2 

 

terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy 

ul. Traugutta 23” prosimy o wydłużenie terminu składnia oferty do dnia 17.12.2021r. 

Jest termin, który pozwoli nam dokładna analizę dokumentacji projektowej, pozyskanie 

ofert na prace branży instalacyjnej, materiały budowlane i na przygotowanie rzetelnej 

oferty. 

 

Odp. 2  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do dnia 17.12.2021r. 

 

 

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią 

integralną część SWZ. 
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