
 

                                       
 

 

Starosta Myśliborski 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 
ul. Północna 15, 74 - 300 Myślibórz   
tel. 95 747 20 21, fax 95 747 31 53  
e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl 
www.powiatmysliborski.pl 

 

 

Myślibórz, 18.10.2019 r. 

 

 

W Y J A Ś N I E N I A 

I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Celnej  

w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” nr sprawy 

IPZ.272.13.2019.MW 

 

         Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Powiat Myśliborski udziela odpowiedzi na 

poniższe pytania zadane przez Wykonawców. 

 

Treść pytania 1: 

Prosimy o zamieszczenie SST nr D-09-01-01 dotyczące nasadzeń drzew i krzewów (jakie 

gatunki). 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie decyzji, na terenie inwestycji nasadzić należy 12 

szt. drzew gatunku lipa, których obwód pnia na wysokości 1 m wynosić będzie nie mniej niż 

14 cm. Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Zieleń drogowa. 

 

Treść pytania 2: 

Czy próg spowalniający pojawiający się w poz. 38 TER (Montaż elementów odblaskowych 

przed progiem spowalniającym) jest przedmiotem przetargu jeżeli tak prosimy wskazać gdzie 

należy go wycenić i zamieścić SST. 

 

Odpowiedź: 

Próg spowalniający nie jest przedmiotem przetargu. W ramach zadanie przewidziano 

wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z betonu asfaltowego, przed którym mają 

zostać umieszczone punktowe elementy odblaskowe (poz. 38 TER). 

 

Treść pytania 3: 

Prosimy o zamieszczenie SST nr  D-07.05.01  Bariery ochronne stalowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Bariery ochronne stalowe. 
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Treść pytania 4: 

Prosimy o zamieszczenie SST nr D-05.03.26a  Siatka wzmacniającą typu ciężkiego. poz. 20 

TER. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Zabezpieczenie geosiatką 

nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi. 

 

Treść pytania 5: 

Prosimy o zamieszczenie SST nr ST-08.01  dotyczące wymiany słupa oświetleniowego poz. 

52 TER. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Wymiana słupa 

oświetleniowego. 

 

Treść pytania 6: 

Prosimy o zamieszczenie SST nr M-16.01.02b dotyczące układania  rur osłonowych z PCV  

o sred, 140 mm  poz. 51 TER. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Rury odwadniające. 

 

Treść pytania 7: 

Czy Zamawiający posiada projekt kanalizacji odwadniającej. Jeżeli tak prosimy udostępnić. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o projekt budowlany odwodnienia 

– część opisowa oraz rysunkowa (rys. 1.2 i 3). 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP 

dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:  

 

Było: 

„XVII. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Starostwie Powiatowym 

w Myśliborzu - biuro obsługi klienta (parter), ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz 

w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2019 r. godz. 10:00. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XVII. 1 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona 



                                       
 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 
ul. Północna 15, 74 - 300 Myślibórz   
tel. 95 747 20 21, fax 95 747 31 53  
e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl 
www.powiatmysliborski.pl 

 

Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi 23.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu pokój nr 26, 

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz o godzinie 10:30 czasu lokalnego.” 

 

Jest: 

 

”XVII. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu - biuro obsługi klienta (parter), ul. Północna 15, 74-300 

Myślibórz w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2019 r. godz. 12:00. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XVII. 1 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi 28.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu pokój 

nr 26, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz o godzinie 12:30 czasu lokalnego.” 

  

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców.  

 

Załączniki: 

1. ST Zieleń drogowa 

2. ST Bariery ochronne stalowe 

3. ST Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi 

4. ST Wymiana słupa oświetleniowego 

5. ST Rury odwadniające 

6. projekt budowlany odwodnienia – część opisowa oraz rysunkowa (rys. 1.2 i 3). 

 

 

 

 

  


