
   

                              
   

           
DZP 2374/13/2022 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

INFORMACJA O ZMIANIE  

TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

dotyczy postępowania :  

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego  

MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II” 

 
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin 
na dzień: 

 
21.11.2022r. godzina 09:00-termin składania ofert 
21.11.2022r. godzina 10:00- termin otwarcia ofert 
     

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z. 2022r. poz. 1710 z późn. zm. ) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w punktach jak poniżej, które 
otrzymują następujące brzmienie:  

 
 W rozdziale II dodano zdanie: 

Zamawiający określa ewentualne odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego do poziomu max 
+/- 20%. 
 

W rozdziale IX: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 18.02.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego 

w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą.  

 
W rozdziale XI: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw_glucholazy w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 21.11.2022 do godziny 09:00. 

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 21.11.2022 o godz. 10:00. 

 

 
 

 

 
Głuchołazy, dn. 28.10.2022r........ Kierownik Zamawiającego……. 
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