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Czernikowo, dnia 30.05.2022 r. 

IWP.271.1.6.1.2022 

Do wszystkich Wykonawców 

nr post. 2022/BZP 00168747/01 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na realizację zadania pn. Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk 

kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk kwalifikacji INF.02 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2022 r. pod numerem 

2022/BZP 00168747/01. 

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 

Zmiana treści SWZ 

Działając na podstawie art. 271 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 

30.05.2022 r. zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia nr 2022/BZP 00183743/01” zawierające zmiany w odniesieniu do pierwotnego ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanego w dniu 20.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00168747/01 następującej 

treści: 

SEKCJA VIII – PROCEDURA 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  

8.1. Termin składania ofert 

Przed zmianą: 2022-05-31  09:00 

Po zmianie: 2022-06-06  09:00 

8.3. Termin otwarcia ofert 

Przed zmianą: 2022-05-31  09:15 

Po zmianie: 2022-06-06  09:15 

8.4. Termin związania ofertą 

Przed zmianą: 2022-06-29 

Po zmianie: 2022-07-05 

Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

informuje o dokonaniu następujących zmian w SWZ: 

A. Punkt 10.1. SWZ w dotychczasowym brzmieniu:  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 29.06.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 
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otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 05.07.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

B. Punkt 15.2. SWZ w dotychczasowym brzmieniu:  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo na stronie odpowiedniego 

postępowania - do dnia 31.05.2022 r. do godziny 9:00. 

otrzymuje brzmienie:  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo na stronie odpowiedniego 

postępowania - do dnia 06.06.2022 r. do godziny 9:00. 

C. Punkt 15.8. SWZ w dotychczasowym brzmieniu:  

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 31.05.2022 r. 

o godzinie 9:15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

otrzymuje brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 06.06.2022 r. 

o godzinie 9:15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp zmiana treści SWZ zostaje udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowe 
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