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Dotyczy: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości
Brójce" - ogłoszenie zamieszczone w BIP w dniu 18.07.2022 - IRiD.272.1.19.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków
Zamówienia:

Pytanie:
„Prosimy o odpowiedź czy w zwiqzku z ponownym ogłoszeniem postępowania
przetargowego. Zamawiający zamierza zwiększyć kwotę środków na realizację zamówienia?"

Odpowiedź:
Termin otwarcia ofert przewidziano na dzień 2022-08-02, godz. 11:00 w związku z czym
Zamawiający nie zna wartości ofert i nie może założyć, że oferty przekroczą wartość środków
przewidzianych na realizację zamówienia. W przypadku otrzymania ofert przekraczających
wartość zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość prowadzenia negocjacji w ramach
kryteriów oceny ofert - w tym negocjację ceny. W przypadku konieczności Zamawiający
rozważy zwiększenie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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