
        Miejsce Piastowe, 31.03.2021 r. 

Znak sprawy: ZP.271.2.2.2021 

 

      -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. 

„Przebudowa i remont dróg gminnych”. 

Zgodnie z art. 286 ust 1 oraz art. 287 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

zmodyfikował treść załącznika nr 7 do SWZ w zakresie projektu technicznego ul. Dworskiej 

i ul. Szkolnej oraz Załącznik nr 1 i 1a – Formularz ofertowy.  

 

Zamawiający dołącza do sprostowania zmodyfikowane Załączniki nr 1,1a i 7. 

 

W związku z  powyższym Zamawiający przedłuż termin składania i otwarcia, tym 

samym:   

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert upływa w dniu -7 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00. 

 

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00. 

 

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ przed zmianą jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30  nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj po 7 kwietnia 2021 r. 

 

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ po zmianie jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30  nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj po 8 kwietnia 2021 r. 

 

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.05.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 7.05.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 



Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 

2021/BZP 00020738/01 z dnia 22.03.2021 r. w sekcji  VIII. pkt 8.1) Termin składania ofert; 

pkt 8.3)Termin otwarcia ofert; pkt 8.4)Termin związania ofertą. 

8.2) Termin otwarcia ofert; Termin związania ofertą. 

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 31.03.2021 r. do Biuletynu Zamówień 

Publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 


