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Kamionka Wielka, dnia 17 stycznia 2023 r. 

GKiOŚ.271.17.2022 

Wykonawcy w postępowaniu  

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym pn.: „Budowa chodników na terenie Gminy Kamionka Wielka”.  

I. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, DALEJ „SWZ” 

ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

1. W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający Gmina Kamionka 

Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” zgodnie z art. 286 

ust. 1, 3 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że zmienia treść SWZ i przedłuża termin 

składania ofert do dnia 23.01.2023 r. do godz. 10:00. 

2.  W związku z tym zmianie ulegają:  

a) Rozdział XVII – Termin związania ofertą – pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.02.2023r., przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert.” 

b) Rozdział XVIII – Sposób i termin składania i otwarcia ofert:  

− pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 

należy umieścić na Platformie zakupowej pod adresem: Platforma zakupowa 

Urzędu Gminy Kamionka Wielka w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania do dnia 23.01.2023 r. do godz. 10:00.”. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka


− pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert tj. 23.01.2023 r. do godz. 10:15.”. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie wskazanym powyżej stanowi załącznik 

do niniejszego pisma.  

3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Powyższe sprostowanie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy 

powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

II. POUCZENIE 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ. 

 

Załącznik: 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

Wójt Gminy                                                                             

Kamionka Wielka                                                                                                           

(-) Andrzej Stanek 

……………………………..………………..……… 

 (podpis kierownika zamawiającego) 

Otrzymują:  

1. Strona internetowa: Platforma zakupowa – transakcja 710384 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamionka Wielka 

2. aa. UG - GKiOŚ. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710384
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka

