Miejsce Piastowe,08.02.2022r.
Znak sprawy: ZP.271.2.2.2022
-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa
boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej w Głowience”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust.3 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe w związku z nie udzieleniem wyjaśnień w terminie
o którym mowa w art. 284 ust. 2 przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:
w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:
Termin składania ofert upływa w dniu - 11 luty 2022 r. o godz. 9:00.
w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:
Termin składania ofert upływa w dniu - 17 luty 2022 r. o godz. 9:00.
w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ przed zmianą jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 9:30 nie później niż następnego
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 11 lutym 2022 r.
w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ po zmianie jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 9:30 nie później niż następnego
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 17 lutym 2022 r.
w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.03.2022 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.03.2022 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr
2022/BZP 00034284/01 z dnia 25.01.2022 r. VIII. pkt 8.1) Termin składania ofert; pkt
8.3)Termin otwarcia ofert; pkt 8.4) Termin związania ofertą.

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 08.02.2022 r. do Biuletynu Zamówień
Publicznych.
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