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Karczew, 20.08.2021 r. 

 

Zamawiający: 

Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 

ul. Bohaterów Westerplatte 36 

05-480 Karczew 

 

Znak postępowania: ZDP/P-30/2021 

DZD/P-30/MB/2021 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWENIU 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

„Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w 

Józefowie”  

 

  Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie uprzejmie informuje, że  

zmianie ulega zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego 

zamówienia - prace należy wykonać od ronda na skrzyżowaniu z ul. Wawerską do ronda 

na skrzyżowaniu z ul. 3 Maja w Józefowie zgodnie z załącznikiem graficznym – odcinek 

około 465 mb. 

  

 W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy SWZ w 

zakresie punktu 5 – opis przedmiotu zamówienia, punktu 24 – termin związania ofertą, 

punktu 27 – sposób oraz termin składania ofert, punktu 27 – termin otwarcia ofert. 

 

Punkt 5 ppkt. 2 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie: pracę należ wykonać od ronda na 

skrzyżowaniu z ul. Wawerską do ronda na skrzyżowaniu z ul. 3 Maja w Józefowie zgodnie z 

załącznikiem graficznym – odcinek około 465 mb. 

 

Punkt 24 ppkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu 

terminu składania ofert do dnia 25.09.2021 r.  

 

Punkt 27 ppkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy 

złożyć za pośrednictwem Platformy EPZ https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie później niż do 

dnia 26.08.2021 r. do godziny 10.00, Uwaga Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się 

datę i godzinę jej wpływu na Platformę EPZ, tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu 

złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera Platformy EPZ. 

 

Punkt 28 ppkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 26.08.2021 

r. o godzinie 10.30  na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez 

Platformę EPZ plików  złożonych przez wykonawców. 

 

W związku ze zmianą zapasów SWZ zmianie ulega również ogłoszenie Nr 2021/BZP 

00140391/01 z dnia 07.08.2021 r.   
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