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znak sprawy: ZP.272.3.2023 
 

 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostępności”

 
W związku z opracowywaniem odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania 

dotyczące prowadzonego postępowania, w oparciu o art. 286 ustawy Pzp 

niniejszym dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie 

odnoszącym się do terminów, w sposób następujący: 

 w zakresie TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) w pkt 14.1 SWZ (str. 12):   
jest: 
„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, na zasadach opisanych w Rozdziale 13 
SWZ, do dnia 07.03.2023 r. do godz. 9:00
powinno być: 
„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, na zasadach opisanych w Rozd
SWZ, do dnia 09.03.2023 r. do godz. 9:00

2) w pkt 14.3 SWZ (str. 12):   
jest: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2023 r. o godzinie 9:30
powinno być: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
 

 w zakresie TERMINU ZWIĄZANIA O

3) w Rozdziale 17 SWZ (str. 14):
jest: 
„Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 05.04.2023
(…)” 
powinno być: 
„Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 
(…)” 

4) w pkt 2.7 Załącznika Nr 1 do SWZ
jest: 
„Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni do upływu terminu wskazanego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. do dnia 05.04.2023
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MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 2 
 
 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Zakup serwerów na 

potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostępności” 

W związku z opracowywaniem odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania 

prowadzonego postępowania, w oparciu o art. 286 ustawy Pzp 

niniejszym dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie 

odnoszącym się do terminów, w sposób następujący:  

w zakresie TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, na zasadach opisanych w Rozdziale 13 
SWZ, do dnia 07.03.2023 r. do godz. 9:00.” 

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, na zasadach opisanych w Rozd
.03.2023 r. do godz. 9:00.” 

 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2023 r. o godzinie 9:30.” 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 9:30.” 

w zakresie TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

(str. 14): 

będą związani ofertą do dnia 05.04.2023 r., to jest przez okres 30 dni. 

„Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 07.04.2023 r., to jest przez okres 30 dni. 

Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy (str. 19):   

„Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni do upływu terminu wskazanego 
runków Zamówienia tj. do dnia 05.04.2023 r.” 

 
 
 

Tczew, dnia 3 marca 2023 r. 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 
„Zakup serwerów na 

W związku z opracowywaniem odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania 

prowadzonego postępowania, w oparciu o art. 286 ustawy Pzp informuję, iż 

niniejszym dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie 

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, na zasadach opisanych w Rozdziale 13 

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, na zasadach opisanych w Rozdziale 13 

r., to jest przez okres 30 dni.  

r., to jest przez okres 30 dni.  

„Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni do upływu terminu wskazanego 
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powinno być: 
„Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dn
w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. do dnia 
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„Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni do upływu terminu wskazanego 
Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. do dnia 07.04.2023 r.” 

 
 

Naczelnik 
Wydziału Zamówień Publicznych

Andrzej Wojewódka

 

         

 
 
 

i do upływu terminu wskazanego 

 
Wydziału Zamówień Publicznych 

Andrzej Wojewódka 
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