
 
 
Gmina Brzesko 
ul. Bartosza Głowackiego 51 
32 - 800 Brzesko 
         Brzesko, dn. 29.09.2022 r.  

Nasz znak: ZP.271.2.22.2022.IP 

        Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. 
Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN dla siedziby Urzędu 
Miejskiego w Brzesku ul. Bartosza Głowackiego 51. 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 Gmina Brzesko, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170) w odpowiedzi na 
pytania Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania wyjaśnia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 zmienia jej treść. 
 
 
Pytanie  
 

Proszę o wyjaśnienie: 5.2.4 Budowa gniazd użytkowników - Punkty dostępu do systemu są 
zrealizowane w formie gniazd podtynkowych…..w przedmiarze robót instalacja ma być 
wykonywana listwami elektroinstalacyjnymi natynkowymi – „Listwy elektroinstalacyjne z 
PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły - LK50x50” – czy jeden zapis 
nie wyklucza drugiego – czy na pewno gniazda logiczne maja być podtynkowe……. 

 W specyfikacji PW nie ma organizatorów poziomych /pionowych okablowania – czy należy je 
przewidzieć….. 

Odpowiedź:  
 

Zamawiający informuje, że w pkt 5.2.4 STWiORB omyłkowo wskazano gniazda podtynkowe. 
Gniazda sieciowe rozmieszczone w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Brzesku powinny 
być wykonane w technologii nadtynkowej. 
Nie są wymagane organizery w szafach. Łączność pomiędzy patchpanelami a przełącznikami 
za pomocą krótkich parchcordów. 

 
 
 
 
 



 
Zmiana treści SWZ 

 
W Związku z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami Zamawiający zmienia 
termin składania i otwarcia ofert na przedmiotowe postępowanie.  
 
Było:  

Rozdz. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert  
tj. do dnia 29.10.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Jest:  

Rozdz. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert  
tj. do dnia 03.11.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Było:  

Rozdz. XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie: http://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
30.09.2022 r. do godz. 09:00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 
30.09.2022 r.  o godz. 09:30. 

Jest: 

Rozdz.  XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie: http://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
05.10.2022 r. do godz. 09:00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 
05.10.2022 r. o godz. 09:30. 

 



 
 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 

        Z upoważnienia Burmistrza 
                                                                                                         Z –ca BURMISTRZA 

          (-) Grzegorz Brach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  
1. Strona internetowa postępowania, 
2. a/a 

        
 


