znak sprawy: SRZP261-0023/22
Centrum Usług Wspólnych
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
Zawiercie, 11.07.2022r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
oraz INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dot. postępowania na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych
równowartość kwot 750 000 euro, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm., dalej „ustawa Pzp”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

I.

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Pełnomocnik zamawiającego informuje o zmianie
treści SWZ w następującym zakresie:

Rozdz. XV Termin związania ofertą
było:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.08.2022r.
jest:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.08.2022r.
Rozdz. XVI Miejsce i termin składania ofert
było:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej
prowadzonego postępowania do dnia 12.07.2022r. do godziny 09:00.
jest:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej
prowadzonego postępowania do dnia 14.07.2022r. do godziny 09:00.
Rozdz. XVII Otwarcie ofert
było:
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 12.07.2022r.o godz. 09:05.
Rozdz. XVII Otwarcie ofert
jest:
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 14.07.2022r. o godz. 09:05.
II.

Powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia
o zamówieniu. Pełnomocnik Zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 9 ustawy Pzp
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Patrycja Kowalska
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