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PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

ORAZ WNIESIENIA WADIUM 

_________________________________________________ 

 

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-4418/2021 

 

L. dz. DZP-291-4418-59/2022                                                                                    Kraków, 26.01.2022 r. 

 

Zawiadomienie 

 

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem:  

31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia  

o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-4418/2021 pn. „Świadczenie opieki 

gwarancyjnej oraz serwisowej dla Systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. 

 

Uzasadnienie 

 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazał termin 

złożenia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 27.01.2022 r. do godz. 09:30, jednocześnie 

ustalając termin otwarcia ofert na ten sam dzień na godz. 10:00. Od dnia opublikowania 

niniejszego postępowania w Profilu Nabywcy Zamawiającego (stronie internetowej) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/urk od potencjalnego Wykonawcy, wpłynął do Zamawiającego  

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający potrzebuje więcej czasu, aby przygotować 

jednoznaczne odpowiedzi. 

 

Wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz 

równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie potencjalnym 

Wykonawcom, jak najlepsze przygotowanie ofert, poprzez wydłużenie czasu na ich złożenie – 

Zamawiający postanawia, co następuje: 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/urk
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Nowy termin składania ofert ustala się do dnia:  03.02.2022 r., do godz. 09:30. 

Nowy termin wniesienia wadium ustala się do dnia: 03.02.2022 r., do godz. 09:30. 

Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień:  03.02.2022 r., godz. 10:00.   

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ,  

w taki sposób, że: 

1. Wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] lub innych dokumentach 

jest mowa o Terminie składania i otwarcia ofert, należy przyjąć datę: 03.02.2022 r. – nie jak 

dotychczas 27.01.2022 r. 

2. W Rozdziale X pkt 1 SWZ ulega zmianie termin związania ofertą: z dnia 25.02.2022 r.  

na dzień 04.03.2022 r. 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do niego od 

potencjalnego Wykonawcy, zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania w najbliższych dniach.  

                                                                                                                                                             

 

 

   

………….…………………………………………….. 

                      (podpis) 

 

 


