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ZSP.076.99.2023                                                                                                                             Zelów, dnia 14.03.2023 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i pomocy 
dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Pociąg do kariery – 
poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” – II postępowanie” 

KOREKTA TREŚCI SWZ 

Zamawiający – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie działając na 
podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. Z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje o zmianie/korekcie  treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia postępowania pn. „Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do 
pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Pociąg do kariery – poprawa jakości 
kształcenia w ZSP w Zelowie” – II postępowanie” polegającej na dostosowaniu zapisów SWZ 
do zapisów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu w następujący sposób: 

 

I. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT – Rozdział XVII ust. 1 SWZ 

było: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w myśl ustawy 
PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.03.2023r. do godziny 9:00. 

jest: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w myśl ustawy 
PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17.03.2023r. do godziny 9:00. 

 

II. OTWARCIE OFERT – Rozdział XVIII ust. 1 SWZ 

było: 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 19.03.2023r. godz. 9.05 

jest: 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 17.03.2023r. godz. 9.05. 

 

Zamawiający, informuje, że powyżej przedstawiona skorygowana treść SWZ staje się integralną częścią 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i została dokonana w celu zachowania spójności między SWZ  
a ogłoszeniem o zamówieniu  i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego Zamówienia. 

Korekta treści SWZ nie wymaga zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, gdzie zapisy dotyczące terminu 
składania i otwarcia ofert były określone prawidłowo.  


