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Bartoszyce, 2022-11-07

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP.271.27.2022.
Nazwa zadania: Wybudowanie dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i Maszewach w
ramach realizacji inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce
poprzez budowę świetlic wiejskich”
W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający – Gmina Bartoszyce –
informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w części dotyczącej
terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ:
Punkt XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ppkt 1, które otrzymują brzmienie:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do
dnia 2022-12-15
Punkt XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ppkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:
1. Oferty należy złożyć do dnia 2022-11-16 do godz. 10:00.
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 2022-11-16 o godz. 10:30.
Wyjaśnienia do otrzymanych zapytań zostaną udostępnione w bieżącym tygodniu.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego
Zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez
rozpoznania.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść następujących
dokumentów zamówienia w powyższym zakresie:
− Ogłoszenie o zamówieniu
− Specyfikacji Warunków Zamówienia

Jednocześnie Zamawiający dokonuje uzupełnienia dokumentów zamówienia – Załącznik
Nr 10 do SWZ – dokumentacja techniczna - Projekt techniczny instalacji PV Spytajny.

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie
prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.
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