
 

 

 
 

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów” dofinansowano z 
Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” 

 

 

Bierutów, dnia 20.02.2023 r. 

IR.271.4.2023.JP.7 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 

2023/BZP 00085341 dnia 07.02.2023 r. 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ II 
 Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający zmienia 

treść SWZ. Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia 

ofert. 

 Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow informację 

o zmianie treści SWZ. 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytań do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i potrzebą uzyskania dodatkowego czasu na przygotowanie 

odpowiedzi, Zamawiający zmienia treść SWZ oraz przedłuża termin składania  

i otwarcia ofert. 

W związku z powyższym w SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

1) w rozdz. XXIII ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ XXIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.03.2023 

r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.” 

2) w rozdz. XXV ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ XXV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 28.02.2023 r. do godz. 

08:00.” 

3) w rozdz. XXVI ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ XXVI.  TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2023 r., o godzinie 08:05.” 

 

Z poważaniem, 

 

 

 
Sporządziła:  Joanna Płóciennik  

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

Urząd Miejski w Bierutowie 

tel. 71 314 62 51 wew. 22 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow

		2023-02-20T15:10:07+0000
	PIOTR SAWICKI




