
 
 

Biecz, dnia 03.08.2022 r. 
 
ZP.271.11.2022 
 

    Do wszystkich Wykonawców  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2022 w trybie 
podstawowy  bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 
ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 ze zm.) na zadanie pn.  Dostawa wyposażenia w ramach realizacji zadania „Biecki 
Jarmark Kultury”. 
 
 

         INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI          

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Gmina Biecz działając na podstawie art. 284 ust.  3,  286 ust. 1, 2, 5 ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zmienia treść SWZ w ten 
sposób, że: 

1. DZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Zmienia się pkt. 2 , który otrzymuje brzmienie: 
„ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

a) opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – OPZ – załącznik nr 1 do SWZ, 

b) istotne postanowienia umowy dla wszystkich części – załącznik nr 4 do SWZ, 

c) zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla Części 1.” 
 

2. DZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Zmienia się pkt. 1 , który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 5.09.2022 r.”  
 

3. DZIAŁ XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
Zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy, nie później niż do dnia 9.08.2022 r. do godz. 10:00. ”  

Zmienia się pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: „ 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.08.2022 r. 
o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez 
Zamawiającego.”  

 



 
 

4. Zmienia się opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części – OPZ – załącznik nr 1 do 
SWZ w zakresie Części 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma (Zmieniony opis 
przedmiotu zamówienia dla Części 1.) 

5. Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców. 

Załączniki: 
1. Zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla Części 1. 

 
 

              Z up. Burmistrza 

Jan Szkaradek 

Sekretarz Gminy Biecz  
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