
 
 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 17.01.2023 r. 
 

               

Wg rozdzielnika  

Znak sprawy: RI.271.2.8.2023 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: „Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu  

pn.:„Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap 

II”, znak sprawy: RI.271.2.2023.  

 

 Zawiadomienie o zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszenia  

o zamówieniu  

 

  W imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, 

informuję, że w związku z nieudzieleniem przez Zamawiającego wyjaśnień treści specyfikacji 

warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ” w terminach określonych w art. 284 ust. 2 ustawy 

z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej 

dalej: „ustawą Pzp”,  Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp  

przedłuża termin składania ofert do dnia 25.01.2023 roku do godziny 09:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2023 roku o godzinie 09:30. 

  

 Wobec powyższego, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści SWZ, 

dotyczących terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą: 

 

1) w Rozdziale XVII SWZ – SPOSÓB  I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 ust. 1 i ust. 7 otrzymują następujące brzmienie: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw do dnia 

25.01.2023 roku do godziny 09:00. 

file://///UM.LOCAL/DANE/HOME/swelc/Desktop/ZAMÓWIENIA%20ROK%202022/PRZETARGI/SWZ%20ASTRONOMÓW%20SIECI/ZMIANA%20TRESCI%20SWZ%201/platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw


7. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu  

25.01.2023 roku o godz. 09:30. 

2) w Rozdziale XVI SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 23.02.2023 roku. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne 

obowiązujące. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokona stosownej zmiany ogłoszenia  

o zamówieniu. 

 

Do wiadomości:  

1) Wykonawca  

2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania  

3) a/a  
 

                           
                 Z up. BURMISTRZA 

         

         Tomasz Nykiel 
          Z-ca Burmistrza 

                                                                   

 

 


