
KA.261.7.2022       Leżajsk, dnia 27 czerwca 2022 r. 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na zadanie pn.:  „Sukcesywna dostawa 
produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku” 

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku reprezentowany przez Halinę Samko – 
Dyrektora szkoły zmienia treśd Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie  art. 286 
ust. 1, 3, 6 i 7ustawy Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, w następującym zakresie: 
 

1. Zmiana polega na modyfikacji załącznika nr 1.3 do formularza ofertowego częśd nr 3 – 
Nabiał na okres od 01.09.2022 r. – 31.12.2022 r.: 
Pozycja 1 - otrzymuje następujące brzmienie: 
Jogurt naturalny grecki kubek op. 250g - 400g.; j.m. kg; ilośd 80 
Pozycja 4  - otrzymuje następujące brzmienie: 
Kefir kubek op. 200ml - 250 ml.; j.m. litr; ilośd 150 
Pozycja 11 - otrzymuje następujące brzmienie: 
Śmietana 18% kubek op. 300g -  400g,  termin spożycia przy dostawie nie krótszy niż 
14 dni; j.m. kg; ilośd 480. 

2. Zmiana polega na modyfikacji Rozdziału XVI SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 02.08.2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert”. 

3. Zmiana polega na modyfikacji Rozdziału XVII SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN 
SKŁADANIA OFERT 
Pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścid na platformazakupowa.pl 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk w myśl Ustawy Pzp na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 04.07.2022 r. do 
godz. 8:30.” 

4. Zmiana polega na modyfikacji Rozdziału XVIII SWZ – OTWARCIE OFERT 
Pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w dniu 04.07.2022 r. 
o godz. 9:00.” 
 

UWAGA: 
Zmiana treści SWZ stanowi integralna częśd SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 
 
 

 
 


