
 

 

Biecz, dnia 03.03.2021 r. 

 

ZP. 271.1.2021 

 

    Do wszystkich Wykonawców  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2021 w trybie 

podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o 

którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. „Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury” 

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,  działanie 11.4 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 

 

 

 

         INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI          

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Gmina Biecz działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3, art. 284 ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) w związku z opracowaniem 

odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania zmienia treść SWZ w ten sposób, że: 

 

1. DZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Z uwagi na udzielone odpowiedzi na pytania opis przedmiotu zamówienia zmienia się w 

zakresie dokumentacji stanowiącej szczegółowy opis zamówienia tj. rysunki wykonawcze sceny i 

pawilonów załączone do SWZ zostają zastąpione rysunkami z załączonego do zmiany SWZ 

katalogu „zamienne projekty wykonawcze” 

W pkt. 3 po przedmiarach robót dodaje się: 

Rysunku zamiennego 2 – rzut hal, kolorystyka  

Uzupełnionych projektów wykonawczych 

Zamiennych projektów wykonawczych 

 

2. DZIAŁ IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Zmienia się zdanie pierwsze, które otrzymuje brzmienie: 

 



Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert tj. do dnia 14 

kwietnia 2021 roku.  

 

3. DZIAŁ XIV – MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT. 

Zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 15.03.2021 r. do 

godz. 09:30.” 

Zmienia się pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„ 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy 

Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.” 

 

 

Załącznikami do niniejszej zmiany są: 

1) Zamienne projekty wykonawcze 

 

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

 

 

 

                           Burmistrz  

       mgr Mirosław Wędrychowicz                                                                         
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