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Wszyscy Wykonawcy                                                                             

 

         

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych/stałych niesegregowanych, 

segregowanych i bioodpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku              

i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji 

Przetwarzania Odpadów”. 

Nr postępowania SAI. 272.1.10.2021 

 

 

Zamawiający  działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedłuża 

termin składania ofert z uwagi na wprowadzenie zmiany treści w załączniku nr 4a do SWZ.  

 

 

W związku z koniecznością zapoznania się Wykonawców ze zmianami wprowadzonymi w 

załączniku nr 4a do SWZ, Zamawiający zmienia termin składania ofert  z 14.12.2021 r. do 

godz. 10.00 na 15.12.2021 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)  Dział XI 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 12 stycznia 2022 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 13 stycznia 2022 r. 

 

2)  Dział XIII SWZ „Sposób oraz termin składania ofert” pkt 36 

Dotychczasowa treść: 

Termin składania ofert: 14 grudnia 2021 roku, godzina 10:00. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Termin składania ofert: 15 grudnia 2021 roku, godzina 10:00. 

 

3)  Dział XIII SWZ „Sposób oraz termin składania ofert” pkt 37 

Dotychczasowa treść: 

Termin otwarcia ofert: 14 grudnia 2021 roku, godzina 11:00. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2021 roku, godzina 11:00. 



 

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

ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie. 

 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4a do SWZ w poz. 10, w kolumnie Typ pojemnika 

zmienia się pojemności pojemnika z 110 na 1100 L.  

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

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

00298958/01 w poniższym zakresie: 

 

Dotychczasowa treść: 

Sekcja VIII – PROCEDURA 

pkt. 8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-14 10:00  

pkt. 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 11:00 

pkt. 8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-12 

 

ZMIANA – Nowa treść: 

pkt. 8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-15 10:00  

pkt. 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-15 11:00 

pkt. 8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-13 

 

Zamawiający informuję, że powyższe stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy 

składaniu oferty. 

 

        

       podpisał 

z up. Zarządu Powiatu 

        (-) Krzysztof Szczegielniak 

          Przewodniczący Zarządu 

 

 

 

        

 

 

 


