
OPS.DO.271.1.2021                                                                                Świecie, dnia
01.12.2021 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą „DOŻYWIANIE UPRAWNIONYCH
ŚWIADCZENIOBIORCÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU W

FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU NA ROK 2022”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP 2021/BZP 00292630/01 z dnia
30.11.2021 r.

Na podstawie art. 286 ust. 1, art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy z 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Zamawiający  zmienia  treść  ogłoszenia  nr  2021/BZP  00292630/01  z  dnia  30.11.2021  
w zakresie:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
z: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie/
na: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie 
3.5.) informacja  o  środkach  komunikacji  elektronicznej,  przy  użyciu  których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej:
z: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie/
na: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie 
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
z: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie/
na: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie 

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.5) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy:
z:  NIE
na: TAK

SEKCJA VIII  – PROCEDURA
8.2) Miejsce składania ofert: 
z: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie/
na: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie 

Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie:
W rozdziale I Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

z: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie/
na: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie 



W związku z powyższym zmiana jest istotna dla sporządzenia oferty i prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający stosownie do przepisu art. 286 ust. 9 ustawy
Pzp  zamieści  
w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6
ustawy Pzp) i jednocześnie przedłuża termin składania ofert do dnia 9.12.2021 r. do godz.
8.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.12.2021 r. o godz. 8.30.
Tym samym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ: 
Rozdział XVII pkt 1 – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Z:  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj, do dnia 6 stycznia 2022 r.
Na: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj, do dnia 7 stycznia 2022 r.

Rozdział XVIII pkt 1 – TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
z: Ofertę  wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania
do   
dnia 8 grudnia 2021 roku, do godziny 8:00. 
na:  Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  umieścić  na  Platformie  pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego
postępowania  do   
dnia 9 grudnia 2021 roku, do godziny 8:00.

Rozdział XVIII pkt 7 – TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
Z:  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2021 r. o godzinie 8:30
na: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 8:30
Zmiana w załączniku nr 1  do SWZ -  Formularz ofertowy w pkt 5:
z: Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert czyli do dnia 6 stycznia 2022r. 
na: Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
dnia upływu terminu składania ofert czyli do dnia 7 stycznia 2022 r. 

Zamawiający  zmienia  treść  ogłoszenia  nr  2021/BZP  00292630/01  z  dnia  30.11.2021  
w zakresie:
SEKCJA VIII  – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 
z: 2021-12-08 8:00
na: 2021-12-09 8:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 
z: 2021-12-08 8:30
na: 2021-12-09 8:30

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  286  ust.  6  ustawy z  dnia  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm), z uwagi na zmianę terminu
składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
zmianie  ogłoszenia.  
Tym samym Zamawiający informuje, że zmianie uległ zapis ogłoszenia: 



Do pisma Zamawiający załącza następujące załączniki:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
2. Formularz ofertowy.

Kierownik OPS
Marzena Brac


