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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Wartości Zamówienia 
 
 
Dotyczy: ZP/13/TP/2022 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego,   zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe 

– etap 2 OBSZAR NR 2: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 2 – Podwórze pomiędzy ulicami 

Daszyńskiego, Żeromskiego, Orzeszkowej i Wyszyńskiego we Wrocławiu. 

  
 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 4 w zw. z ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2020 roku                

(tj. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie                                

art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Pytanie nr 1  

 

W związku z trwającymi obecnie aktualizacjami cenników prowadzonymi przez kilku potencjalnych dostawców 

zwracamy się z wnioskiem o przeniesienie terminu składania ofert o 7 dni, tj. na dzień  07 kwietnia br.  Niestabilna 

sytuacja na rynku paliw związana z wojną na terenie sąsiadującej z Polską Ukrainy wymusza na firmach częstszą 

niż zwykle weryfikację cen oferowanych przez siebie produktów i usług, dlatego wnioskujemy jak we wstępie.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 1) 

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:   

 

- składania ofert na dzień:                 07.04.2022 godz. 9:00 

- otwarcia ofert na dzień:                   07.04.2022 godz. 12:00  

- termin związania ofertą na dzień     06.05.2022 r. (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców).  

 

W związku z odpowiedziami i zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem  

Magdalena Światek  

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych  
 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-28T11:34:09+0200




