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Do wszystkich wykonawców 
https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow  

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnego sprzętu komputerowego dla 
potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie - nr zamówienia ZP/008/2022 
prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) przez Akademię Muzyczną im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowie 
 

Informacja dla Wykonawców – zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia/ 
 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert/ Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  

 
Zamawiający – Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje 
zmiany/ sprostowania SWZ w zakresie błędnie podanej jednostki pojemności serwera NAS ujętego                          
w poz. 2 w części nr 1 zamówienia, jak następuje: 
  

JEST: MA BYĆ: 
 

Pojemność: 16GB 
 

Pojemność: 16TB 

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia ujednolicony, uwzględniający ww. zmianę tekst 
załącznika nr 1A do SWZ.  
 
Jednocześnie Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp dokonuje zmiany terminu składania ofert                      
i terminów powiązanych, jak następuje:  
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wobec czego zmianie ulegają pkt 1 i 8 w rozdz. XV SWZ pn. 
„Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert” otrzymując poniższe brzmienie: 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem Profilu Nabywcy 
https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania do dnia 23.05.2022 r. do godziny 7:00. 
 
8. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 23.05.2022 r. o godzinie 7:05 za pomocą platformy 
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow 
W konsekwencji powyższego pkt 1 w rozdz. XIII SWZ pn. „Termin związania ofertą” otrzymuje poniższe 
brzmienie: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.06.2022 r.  
 
Powyższe stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia - Zamawiający uznaje,                        
że Wykonawcy, którzy złożą ofertę zapoznali się z niniejszymi zmianami.  
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
Na zasadzie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.  
 
Stosownie do dyspozycji art. 286 ust. 5 i 7 ustawy Pzp niniejsze zmiany SWZ zostają udostępnione na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow 
 
 
 


