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Powiat Raciborski 

Plac Stefana Okrzei 4 

47 – 400 Racibórz 

Racibórz, dnia 01.03.2022 r. 

OR.VII.272.02.2022 

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Woda, motyle, wiatr – moja potrzeba wolności – wykonanie zagospodarowania terenu 

wraz z budową pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy budynku 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12”.  

 

Pytanie nr 1   

W związku z toczącym się postepowaniem przetargowym, o którym mowa powyżej prosimy 

o podanie prawidłowej daty i godziny składania ofert przetargowych, ponieważ są 

rozbieżności: - na platformie miniportal jest mowa o 05-03-2022r. godz. 9.00 a w SIWZ jest 

mowa o 04-03-2022 godz. 9.00? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zostanie zmieniony termin składania ofert przetargowych na 

7.03.2022 godzina 9:00 oraz termin otwarcia ofert przetargowych na 7.03.2022 godzina 9:30.  

Zmieniony zostaje również termin związania oferta na 05.04.2022r.  

 

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu . 

 

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-

nych (tekst jednolity Dz.U z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść Specyfi-

kacji warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 

Zmianie ulega pkt. 10 .1 SWZ w następujący sposób:  

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  05.04.2022 r. 

 

Zmianie ulega pkt. 12.1 SWZ w następujący sposób: 

Wykonawca składa ofertę do dnia  7.03.2022 r., do godziny 09:00 za pośrednictwem „Formu-

larza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. (…) 

 

Zmianie ulega pkt. 12.10 SIWZ w następujący sposób: 

12.10 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2022 r., o godzinie 09:30. 
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Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr. 3 do SWZ: 

- OR.VII.272.02.2022_SWZ zał.3 AKTUALIZACJA 

 

 

Zamawiający dokonuje również zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 
 

Z up. STAROSTY 

Beata Bańczyk  

SEKRETARZ POWIATU 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Anita Stuchły , wew.385 


