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Resko, dnia 07.08.2019 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : www.pzwszczecin.com  

Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : 

 
Budowa i przebudowa pomostów nad jeziorem Stara Dobrzyca w Gminie Resko Numer 

ogłoszenia: 581534-N-2019 z dnia 2019-08-01 r. 

1. Do Zamawiającego napłynęło następujące pytanie: 

1) Podane w SIWZ drewno dębowe klasy C35 nie występuje. Klasa ta dotyczy drewna 
iglastego. Drewno dębowe występuje w klasie D35 i takie może być użyte do realizacji 
zadania lub mieszane tj. pale z drewna dębowego a elementy nad wodą z drewna 
modrzewiowego w klasie C27. 

Odp.: W treści SIWZ, rozdział III pkt 2) oraz w treści załącznika nr 9 podtytuł „Materiał 
pomostów” otrzymują brzmienie: 

„Podstawowym materiałem do wykonania pomostów indywidualnych oraz dla osób 
niepełnosprawnych będzie drewno dębowe (klasy D35 KS) oraz drewno modrzewiowe (klasa 
C27). Drewno dębowe i modrzewiowe impregnować olejem lnianym HMF. Impregnację 
przeprowadzić przy temperaturze > 10 st. C pod zadaszeniem (wiata). Okorowane i 
obrobione pale oraz tarcicę impregnować po min. 1 m-cu suszenia.” 

2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:  

nowy termin składania ofert 20.08.2019 r. godz. 13:15 
nowy termin otwarcia ofert 20.08.2019 r. godz. 13:30 

3. W treści SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

1) W rozdziale XII ust. 2 – opis opakowania oferty – otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco: 

 
Nazwa i adres zamawiającego 

Oferta – Przetarg nieograniczony na : 
Budowa i przebudowa pomostów nad jeziorem Stara Dobrzyca w Gminie Resko 

Nie otwierać przed dniem 20.08.2019 r. godz. 13:30 
Nazwa i adres składającego ofertę” 

2) W rozdziale XIII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Oferty należy składać do dnia 20.08.2019 r. do godziny 13:15 w sekretariacie Biura 
Okręgu PZW w Szczecinie, ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2019 r. o godzinie 13:30 w Biurze Okręgu 
PZW w Szczecinie, ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin – sala konferencyjna.” 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

Skarbnik Zarządu                    Prezes Zarządu 

Okręgu PZW w Szczecinie             Okręgu PZW w Szczecinie 

Stefan Dembek      Grzegorz Rogalewicz 

http://www.pzwszczecin.com/

