Czarny Dunajec, 18.07.2022
Nr sprawy: RB.271.16.2022

Otrzymują Wykonawcy
w postępowaniu
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Kamieniec Dolny w miejscowości Czarny
Dunajec.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający: Gmina Czarny Dunajec,
ul. Józefa Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec, zwany dalej „Zamawiającym”, zmienia treść
specyfikacji warunków zamówienia poprzez wprowadzenie zaktualizowanej treści Załącznika nr
11 do SWZ – Przedmiar robót.
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

II. Podstawa prawna:
Ze względu na aktualizację Załącznika nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający
na podstawie art. 286 ust. 4 i 6 ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 27.07.2022 r.
Godzina bez zmian.
Z uwagi na powyższe:
1) zmienia treść SWZ i w Rozdziale 14 – Termin związania ofertą - zamiast daty 18.08.2022 r.
wpisuje datę 25.08.2022 r.
2) zmienia treść SWZ i w Rozdziale 16 SWZ – Sposób oraz termin składania ofert, w pkt. 3 zamiast
daty 20/07/2022 wpisuje datę 27/07/2022
3) zmienia treść SWZ i w Rozdziale 17 SWZ – Termin otwarcia ofert, w pkt. 2 zamiast daty:
20/07/2022 r. wpisuje datę 27/07/2022
4) W Sekcji VIII Ogłoszenia o zamówieniu - Procedura
a) w pkt. VIII.8.1.) Termin składania ofert, zastępuje się datę: „2022-07-20, godzina 10:00 ”
datą: „2022-07-27 godzina 10:00”;
b) w pkt. VIII.8.3.) Termin otwarcia ofert, zastępuje się datę: „2022-07-20, godzina 11:00 ”
datą: „2022-07-27 godzina 11:00”;
c) pkt. VIII.8.4.) Termin związania ofertą, zastępuje się datę: 2022-08-18 datą 2022-08-25
Zmienione ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego pisma.
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III. Pouczenie
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale 23 SWZ.
Załączniki:
1) Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
2) Zmieniony Załącznik nr 11 – Przedmiar robót

Wójt Gminy
Czarny Dunajec
(-) Marcin Ratułowski
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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