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INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, programu an-
tywirusowego, czytników kodów kreskowych i e-dowodów osobistych oraz systemu ucy-

frowienia dokumentacji papierowej
 

Zamawiający w dniu 14.07.2022 r. udostępnił na stronie prowadzonego postępowania
wyjaśnienia treści  specyfikacji  warunków zamówienia.  W związku z powyższym zgodnie z
dyspozycja 137 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas nie-
zbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z udostępnionym przez
Zamawiającego wyjaśnieniami.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia termin
składania i otwarcia ofert, związania ofertą oraz terminem wniesienia wadium.

Do SWZ wprowadza się następujące zmiany:
Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 22.07.2022 r. do godz. 9:00.
Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 19.10.2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2022 r. o godz. 9:05, w Dziale Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z
platformazakupowa.pl złożonych ofert.
Nowy termin wniesienia wadium ustala się do dnia: 22.07.2022 r., do godz. 09:00.

Ponieważ wprowadzone zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmia-
ny treści ogłoszenia, Zamawiający przekazał ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 usta-
wy Pzp Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający informuje,  że wprowadzone zmiany są wiążące  dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stro-
nie internetowej prowadzonego postępowania  https://platformazakupowa.pl/transakcja/627309
zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Pzp tj. nie wcześniej niż przed publikacją ogłosze-
nia zmian w przedmiotowym zakresie w DUUE, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie



został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Pu-
blikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.
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