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Wszyscy Wykonawcy                                                                             

 

         

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków 

Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Otwockiego” 

Nr postępowania SAI. 272.1.9.2021 

 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) – dalej: 

ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

 

 

W związku z koniecznością zapoznania się z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ, celem 

prawidłowego przygotowania ofert przetargowych, Zamawiający zmienia termin składania 

ofert  z 30.11.2021 r. do godz. 10.00 na 02.12.2021 r. do godz. 10.00 

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ: 

 

1)  Rozdział XIV SWZ „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” pkt 1 

Dotychczasowa treść:  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert), tj. do dnia 29 grudnia 2021 r. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert), tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2)  Rozdział XXIII SWZ „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” pkt 2  

Dotychczasowa treść: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2021 

r., do godz. 10:00. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02 grudnia 2021 

r., do godz. 10:00. 

3)  Rozdział XXIV SWZ „TERMIN OTWARCIA OFERT” pkt 1  

Dotychczasowa treść: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2021 r., o godzinie 12:00. 



ZMIANA - Nowa treść: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2021 r., o godzinie 11:00. 

 

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SWZ (pkt 1, 2, 3) dokonuje zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie. 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP 

00279023/01 w poniższym zakresie: 

 

Dotychczasowa treść: 

Sekcja VIII – PROCEDURA 

pkt. 8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-30 10:00  

pkt. 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-30 12:00 

pkt. 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-29 

 

ZMIANA – Nowa treść: 

pkt. 8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-02 10:00  

pkt. 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-02 11:00 

pkt. 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-31 

 

Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i będą 

wiążące przy składaniu oferty. 

 

 

 

       podpisał 

z up. Zarządu Powiatu 

      (-) Krzysztof Szczegielniak 

         Przewodniczący Zarządu 

 

 

 


