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Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

 

 

 

Odpowiedzi nr 1 
na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(nr ogłoszenia 2021/BZP 00154332/01 z 19.08.2021 r.) na przebudowę budynku Muzeum 

w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia 

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wyko-

nawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zgodnie z zapisami art. 284 ust 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień. 

Zapytanie Wykonawcy nr 1: 

„1. Proszę o informację w jakim terminie, Wykonawca może zadać pytania do SWZ.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień pu-

blicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

Aby złożenie wniosku skutkowało zobowiązaniem Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi, Wykonaw-

ca musi złożyć wniosek nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert, o czym mowa 

w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi niezwłocznie, ale nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający zobowiązany jest udzie-

lić odpowiedzi upływa 30.08.2021 r. 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są 

wiążące przy składaniu ofert. 
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