
 
 

Sztum, 12.12.2022 r. 
RI.272.23.2022.DA 
 

Wykonawcy postępowania 
 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 
 
Dot. postępowania: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w miejscowości Balewo, gm. Mikołajki Pomorskie od km 

4+670 do km 5+650” 

 
Z uwagi na zadawanie pytań w powyższym postępowaniu Na podstawie art. 286 ust. 5 oraz art. 

267 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1710 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, 

że: 

 
1) W Części XVII „Termin związania ofertą” pkt 1 SWZ: 

Jest: 

„(…) 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.01.2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (...)” 

Winno być: 

„(…) 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.01.2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (...)” 

 

2) W Części XVIII „Miejsce i termin składania ofert” pkt 1 SWZ: 

Jest: 

„(…) 

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum w myśl ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, do dnia 23.12.2022 r. do godziny 10:00. (...)” 

Winno być: 

„(…) 

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum w myśl ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, do dnia 28.12.2022 r. do godziny 10:00. (...)” 
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3) W Części XIX „Otwarcie ofert” pkt 1 SWZ: 

Jest: 

„(…) 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 23.12.2022 r. po 

godzinie 10:30 (nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert). 

(...)” 

Winno być: 

„(…) 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 28.12.2022 r. po 

godzinie 10:30 (nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert). (...)” 

 

 

Wicestarosta Powiatu Sztumskiego 
             Kazimierz Szewczun 
            Kierownik Zamawiającego 

 


