
   

 
 Głogów, 18.08.2020 r. 

 

RI.271.15.2020 

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDŹI NA ZAPYTANIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, prowadzone przez Gminę Głogów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Budowa i 

przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  

tj. Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

PYTANIE NR 1  

Z uwagi na obecnie panującą na terenie kraju sytuację, jaką jest epidemia wirusa COVID 19, zwracam się z 

prośbą o umożliwienie złożenia wadium w innej formie niż pieniężna w formie elektronicznej w celu ochrony 

zdrowia i życia pracowników Wykonawcy i Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu w innej formie niż 

pieniężna. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta. Pozostałe formy wniesienia wadium (inne niż forma 

pieniężna) wskazane są w pkt 6.1.2 SIWZ. Do Urzędu Gminy Głogów dokumenty elektroniczne można doręczać 

korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem:  

/8273okiigo/skrytka . 

  

 

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 

informuje, że dokonał w dniu 18.08.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający modyfikuje: 

 

1. treść strony tytułowej SIWZ, znak sprawy / nr postępowania otrzymuje brzmienie: 

„RI.271.15.2020 r.”, 

 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy, § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27 pkt 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych a także w przypadku danych członków zarządu 

reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są 

osobami kontaktowymi osoby prawnej jest Wójt Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów  tel. +48 76 836 

55 55,”.   

 


