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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro na:
A. Koncepcję urbanistyczną oraz architektoniczno — budowlaną zabudowy
wielorodzinnej „Osiedle JTBS” planowanego do realizacji na działkach nr 65/1 i
65/2 oraz części działek nr 65/3 I 66 wszystkie w obr. 1037 m. Jaworzna, w
środkowo - zachodnim rejonie miasta, leżących Po południowej stronie ul.
Insurekcji Kościuszkowskiej oraz po stronie zachodniej drogi usytuowanej na
działce nr 98w obr. 1038.
B. Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla I przedsięwzięcia
obejmującego budowę minimum 200 mieszkań zgodnie zw/w koncepcją.

Numer referencyjny zamówienia: JTBS/1/2020

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacii Istotnych Warunków Zamówienia z dnia
27 kwietnia 2020 r. oraz zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

1. Czy w zakres projektu drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z ul. Gutmanów wchodzi oprócz
kanalizacji deszczowej również projekt oświetlenia zewnętrznego?
Odpowiedź: Tak, w zakres projektu drogi dojazdowej wchodzi także projekt oświetlenia
zewnętrznego.

2. Jaworznickie TBS Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo
zamówień publicznych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju mając na celu
uzyskanie ofert najwyższej jakości dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania
i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:
W rozdziale IX (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) ustęp 2) SIWZ
otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa; 29.05.2020 r. do godz. 13°°. Otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 1 w Jaworznie w dniu
29.05.2020 r. o godz. 1315.”

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
i pytań o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyżej wskazany termin uwzględnia zarówno wydłużenie
terminu składania ofert o termin zamierzony jak i o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach.
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