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ZAWIADOMIENIE 

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW 

WYJAŚNIENIE SIWZ 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

 

„WYKONANIE MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŻELECHÓW”

         
W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z wykonawców,  który otrzymał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie 

modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów” dotyczącego zapisów w SIWZ wraz z 

dodatkami o następującej treści: 

1. W ofercie Zamawiający wpisał datę ukończenia zamówienia w dniu od dnia 

podpisania umowy do 30 listopada 2011, a winnych dokumentach jest „od dnia podpisania 

umowy do 12 grudnia 2011” która data zakończenia zadania jest prawidłowa. 

 
na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych                   

(Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 ze zm.) wyjaśniam  poszczególne kwestie zawarte w w/w 

pytaniu: 

 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający informuje że popełnił błąd w wpisaniu terminu zakończenia zadania w ofercie w 

ofercie jest. „od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011” a powinno być „ od dnia 

podpisania umowy do 12 grudnia 2011 roku, który uznawany jest za prawidłowy termin 

wykonania zamówienia. 

 
W związku z tym że Zamawiający dokonał błędnie wpisanego terminu zakończenia 

zamówienia  pn.  „Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów”  w    

ofercie który brzmi ”od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011” a w innych 

dokumentach jest „od dnia podpisania umowy do 12 grudnia 2011” czyli w ogłoszeniu w 

BZP, oraz w umowie i SIWZ, Zamawiający informuje że oferty złożone na formularzu 

błędnym z datą wykonania ”od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011” Zamawiający 

uzna za ważne.  

Zamawiający jeszcze raz informuje że prawidłowy termin wykonania 

zamówienia jest 12 grudnia 2011, termin który zawarty jest w SIWZ, ogłoszeniu w BZP 

oraz w projekcie umowy z Wykonawcą.  

 
  Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy 

otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, www.zelechow.pl 

 
        Burmistrz Żelechowa 

        /-/ Mirosława Miszkurka 
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