
Znak sprawy: ZP .271.01.2022 

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji  

                                    sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci  

                                    wodociągowych na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków  

                                    w Malinowicach" realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

                                    rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

                                    na lata 2014-2020.                    

                                                                       

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 

 

Psary, dnia 08.02.2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Psary 

ul. Malinowicka 4 

42-512 Psary 

Adres do korespondencji: 
Urząd Gminy w Psarach 

ul. Malinowicka 4 

42-512 Psary 

 

wg rozdzielnika 

 

Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą 

Pzp” przekazuje informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana podyktowana 

jest koniecznością przygotowania odpowiedzi na pytania od wykonawców. 

 

 Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają zapisy SWZ: 

 

1. W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” - zmianie  

            ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

        „ust. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za 

               pośrednictwem Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem:   

            https://platformazakupowa.pl/pn/psary  ,  

            nie później niż do dnia  16.02.2022 r. do godziny 12:00. 

  

2. W rozdziale XXIV SWZ – „Termin związania ofertą” - zmianie ulega  

            ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

           „ust. 1. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu 17.03.2022 r. 

 

3. W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane  

            z otwarciem ofert”  - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

     „ust. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 

                 16.02.2022 r. o godz. 12:30, w pok. 203 II piętro, na komputerze 

                 Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy 

                 zakupowej złożonych ofert. 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 

ustawy pzp, na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej  

w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci 

wodociągowych na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni 

ścieków w Malinowicach" realizowanej z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/psary
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Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Nr 2022/BZP 00032706/01  

z dnia 2022-01-24 - załącznik nr 1 do odpowiedzi. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

 

Zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej.  

 

 

Zatwierdzam 

      Z upoważnienia Wójta 

 

Marta Szymiec 

Zastępca Wójta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do niniejszego pisma: 

1. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia – załącznik nr 1. 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/psary  

2. aa 

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl 
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