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Grudziądz, dnia 14 kwietnia 2021 roku 

  
PN/03/21 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej 

kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w 

Grudziądzu” 

 

Na podstawie art.137 ust. 1, 2 i 6 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ. 

 

 Zamawiający informuję, iż dokonał zmiany SWZ w następującym zakresie: 

1) Rozdział 10 pkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni , tj. do dnia 25.07.2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) Rozdział 13 pkt 2 SWZ, otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz w myśl Ustawy PZP 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 27.04.2021 r. do 

godziny 12:00. 

3) Rozdział 13 pkt 2 SWZ, otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, w dniu 27.04.2021 r. o godz. 

12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

(https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz). 

4) Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy, § 22 ust. 1 . lit d ) otrzymuje brzmienie: 

„postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Kontraktu zostanie 

unieważnione z winy Wykonawcy” 

5) Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy, § 22 ust. 1 . lit e ) otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca z własnej winy nie przygotuje w terminie wskazanym w Załączniku nr 2 

do Umowy wszystkich niezbędnych dokumentów przetargowych, w  szczególności 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i projektu Kontraktu w celu wyłonienia 

Generalnego Wykonawcy, lub przygotuje dokumenty niezgodnie z wymogami 

przepisów prawa lub niniejszej Umowy” 
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