Gnojnik dnia: 2022-08-05
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik

Sygnatura: RIiD.271.5.2022
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb
podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Poprawa dostępności
komunikacyjnej w msc. Gnojnik” – znak sprawy RIiD.271.5.2022.

Zamawiający, Gmina Gnojnik, działając na podstawie art. 286 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku
z dokonaniem zmian w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu informuje, że zmianie ulegają terminy:
 składania ofert, z dnia 2022-08-16 godz. 09:00 na dzień 2022-08-19 godz. 09:00.
 otwarcia ofert, z dnia 2022-08-16 godz. 09:15 na dzień 2022-08-19 godz. 09:15.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje
zmian w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
1. Punkt 15.2. otrzymuje brzmienie:
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2022-08-19
do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 299).
2. Punkt 15.3 otrzymuje brzmienie: Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia
2022-09-17
3. Punkt 16.1. otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-09-17

4. Punkt 18. otrzymuje brzmienie: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia
2022-08-19 do godz. 09:00
5. Punkt 19.1. otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-08-19 o godz. 09:15,
za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest
jednoznaczne z ich upublicznieniem.
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