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           DZS.WZP.630.2.2021.EP

Oferenci biorący udział 

w postępowaniu przetargowym

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT 

ORAZ MIEJSCA OTWARCIA OFERT

Wydzierżawiający informuje, że wychodząc naprzeciw złożonemu w dniu 13 stycznia 2021 

roku wnioskowi o zmianę terminu składania ofert, przedłuża termin na składanie ofert 

w przetargu: nr DZS.WZP.630.32.2020, na dzierżawę fragmentu nieruchomości 

przeznaczonego pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i 

pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania 

dla tych stacji, zlokalizowanych na obiektach MOP kat I w ciągu autostrady A1 (odc. Toruń 

– Tuszyn oraz odc. Sośnica – Gorzyczki), A2 (odc. Konin – Warszawa), A4 (odc. 

Jędrzychowice – Krzyżowa, odc. Wrocław – Katowice oraz odc. Kraków- Korczowa), drogi 

ekspresowej S3 (odc. Szczecin – Gorzów Wlk.), S7 (odc. Elbląg – Kielce), S8 (odc. 

Zambrów – Ostrów Mazowiecka oraz odc. Wrocław – Kępno), do dnia 1 marca 2021 roku.

Jednocześnie Wydzierżawiający informuje, że na podstawie pkt 16.8 Informacji 

o Warunkach Przetargu (dalej: „IWP”), dokonuje modyfikacji treści IWP w zakresie zmiany 

sali 233 na salę 161, w której nastąpi otwarcie ofert. Powyższe wynika z konieczności 

zapewnienia zwiększenia fizycznej odległości między uczestnikami przedmiotowego 

spotkania i uniknięcia potencjalnego ryzyka zakażenia COVID-19.

W związku z powyższym, Wydzierżawiający zmienia postanowienia punktów 9.11, 11.1, 

11.3 oraz 11.4  IWP, które otrzymują nowe brzmienie:



Nowa treść pkt. 9.11 IWP:

„Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym 

nazwą firmy i adresem Oferenta oraz opatrzyć informacją o następującej treści:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

„Oferta w przetargu na dzierżawę fragmentu nieruchomości przeznaczonego pod budowę 

ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora 

ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji, 

zlokalizowanych na obiektach MOP kat I w ciągu autostrady A1 (odc. Toruń – Tuszyn oraz 

odc. Sośnica – Gorzyczki), A2 (odc. Konin – Warszawa), A4 (odc. Jędrzychowice – 

Krzyżowa, odc. Wrocław – Katowice oraz odc. Kraków- Korczowa), drogi ekspresowej S3 

(odc. Szczecin – Gorzów Wlk.), S7 (odc. Elbląg – Kielce), S8 (odc. Zambrów – Ostrów 

Mazowiecka oraz odc. Wrocław – Kępno), Numer sprawy: DZS.WZP.630.32.2020”

Nie otwierać przed 1.03.2021 r., godz. 12.15”

Nowa treść pkt 11.1 IWP:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

Kancelaria 

w terminie do dnia 1.03.2021 r., do godz. 12.00

W odniesieniu do ofert przesyłanych do Wydzierżawiającego za pośrednictwem poczty lub 

przesyłką kurierską, decyduje data i godzina dostarczenia Oferty do siedziby GDDKiA.”

Nowa treść pkt 11.3 IWP:

 „Wydzierżawiający przewiduje otwarcie Ofert, w obecności Oferentów, w dniu, w którym 

upływa termin na złożenie Ofert, o godz. 12.15, w siedzibie Wydzierżawiającego, w sali 

nr 161. Podczas otwarcia Wydzierżawiający poinformuje o podmiotach, które złożyły Oferty 

oraz o zaproponowanych stawkach Czynszu Dzierżawnego. Wydzierżawiający nie będzie 

udostępniać, na żądanie Oferentów, załączników innych niż formularze ofertowe.” 

Nowa treść pkt 11.4 IWP:

„W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, należy przesłać ją na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

ul. Wronia 53



00-874 Warszawa

Z adnotacją na kopercie:

„Oferta w przetargu na dzierżawę fragmentu nieruchomości przeznaczonego pod budowę 

ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora 

ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji, 

zlokalizowanych na obiektach MOP kat I w ciągu autostrady A1 (odc. Toruń – Tuszyn oraz 

odc. Sośnica – Gorzyczki), A2 (odc. Konin – Warszawa), A4 (odc. Jędrzychowice – 

Krzyżowa, odc. Wrocław – Katowice oraz odc. Kraków- Korczowa), drogi ekspresowej S3 

(odc. Szczecin – Gorzów Wlk.), S7 (odc. Elbląg – Kielce), S8 (odc. Zambrów – Ostrów 

Mazowiecka oraz odc. Wrocław – Kępno), Numer sprawy: DZS.WZP.630.32.2020”

Nie otwierać przed 1.03.2021 r., godz. 12.15”

Z poważaniem

Marcin Nowacki

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Piwońska, Ekspert, tel.022 375-88-24, e-mail: wzp@gddkia.gov.pl
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