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Karczew, 18.10.2021 r. 

ZDP/P-34/2021 

 

ZAPROSZENIE  

do złożenia oferty dodatkowej 

dotyczy zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia 

negocjacji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W ul. Majowej polegająca na budowie 

dojść do wprowadzonych przejść dla pieszych” podzielone na cztery części:  

- części I – w miejscowości Żanęcin przy działce ew. nr 365/1 obr. 6, 

- część II  – w miejscowości Dziechciniec przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową, 

- części III – w miejscowości Malcanów przy skrzyżowaniu z ul. Miodową, 

- części IV – w miejscowości Malcanów przy działkach nr ew. 281/2 i 281/3 obr. 16. 

 

Zgodnie z art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) informuje, że dnia 18 października 2021 r. zakończone 

zostały negocjancie przeprowadzone w celu ulepszenia treści ofert, które napłynęły w 

przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający zaprasza do złożenia 

oferty dodatkowej dla ww. części. 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej prowadzonego postępowania: 

- Zamawiającym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ul. Bohaterów 

Westerplatte 36, 05-480 Karczew, te. 22 780 64 21, 

- adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl 

- adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowanieedycja.php?idPostepowania=1216  

 

II. Sposób składania ofert dodatkowych: 

Ofertę dodatkową, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, należy złożyć zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji SWZ przygotowanej dla 

podmiotowego postępowania, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej 

https://www.soldea.pl . 

Ofertę dodatkową należy sporządzić w języku polskim.  

 

III.  Termin składania i otwarcia ofert dodatkowych:  

Termin składania ofert dodatkowych – do dnia 26.10.2021 r., godzina 10.00 

Termin otwarcia ofert dodatkowych – 26.10.2021 r. o godzinie 10.15, 

 

IV. Ofertę dodatkową należy złożyć w formularzu stanowiącym załącznik do 

zaproszenia. 

   Kryterium oceny i sposób wypełniania formularza oferty dodatkowej należy 

skorzystać z dokumentu SWZ niniejszego postępowania przetargowego w 

szczególności w przypadku pojawienia się sytuacji wątpliwych lub niejasnych. 
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Jednocześnie informujemy, że oferty dodatkowe nie może oferować ceny 

wyższej oraz krótszych okresów rękojmi i gwarancji niż zaoferowana w 

złożonej już wcześniej oferty. 

 

 

 Załączniki: 

- formularz ofertowy dla części I 

- formularz ofertowy dla części II 

- formularz ofertowy dla części III 

- formularz ofertowy dla części IV 
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