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RG.271.2.1.2023.ZP  
    

Oława, dnia 13.02.2023 r. 
 

 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Gminy Oława do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gać” 

(Ogłoszenie nr 2023/S 020-057209 z dnia 27.01.2023 r.) 

 

 

Przedłużenie terminu składania ofert oraz zmiana treści SWZ 

 Zamawiający - Gmina Oława, działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. - dalej ustawa Pzp), przedłuża termin 

składania ofert do dnia 10.03.2023 r. do godz. 10.00. W związku z powyższym Zamawiający na 

podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) - IDW, 

w następującym zakresie: 

 

1) Skreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i 2 w rozdziale XIV SWZ- IDW: 

XIV. Termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

zakupowej zamieszczonej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493  

nie później niż do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10:00 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.02.2023 r. o godz. 10:15 

 

2) Wprowadza się następujące brzmienie ust. 1 i 2 w rozdziale XIV SWZ – IDW: 

XIV. Termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

zakupowej zamieszczonej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493  

nie później niż do dnia 10.03.2023 r. do godz. 10:00 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2023 r. o godz. 10:15 
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3) Skreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 w rozdziale XV SWZ- IDW: 

XV. Termin związania ofertą. 

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia 23.02.2023 r. do dnia 

23.05.2023 r. 

 

4) Wprowadza się następujące brzmienie ust. 2 w rozdziale XV SWZ – IDW: 

XV. Termin związania ofertą. 

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia 10.03.2023 r. do dnia 

07.06.2023 r. 

 

 

Treść niniejszego pisma jest wiążąca i stanowi integralną część SWZ. 

 

 

                                                                                                                  W imieniu Zamawiającego 

Wójt Gminy Oława  

 

 

 Artur Piotrowski  
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