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Mieczysławów, 18.11.2021 

 

Zamawiający: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA 

W MIECZYSŁAWOWIE  

Mieczysławów 2, 99‐314 Krzyżanów  

 

Znak sprawy:  1.a/2021 

 

Dotyczy:  Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na wykonanie  robót  budowlanych 

wchodzących  w  zakres  zadania  pn.:  „Budowa  kotłowni  gazowej  dla  Zespołu  Szkół  Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”. 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ 

ISTOTNEJ DLA SPORZĄDZENIA OFERTY 

I PROWADZĄCEJ DO ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) dokonuje następujących zmian 
treści SWZ: 
 
I.  SWZ rozdz. IV ust. 1.  
Zamawiający zmienia dotychczasowy termin wykonania zamówienia, który był określony następująco: 
„1. Wszystkie  prace wchodzące w  zakres  przedmiotu  zamówienia  należy wykonać w  terminie  do  6 
tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2021. Wykonanie zamówienia 
w  terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2021  jest podyktowane potrzebą  rozliczenia kwoty 
dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.” 
na następujący: 
„1. Wszystkie  prace wchodzące w  zakres  przedmiotu  zamówienia  należy wykonać w  terminie do  4 
tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 28 grudnia 2021. Wykonanie zamówienia 
w  terminie nie dłuższym niż do dnia 28 grudnia 2021  jest podyktowane potrzebą  rozliczenia kwoty 
dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie..” 
 
II.  Załącznik nr 1 do SWZ „Oferta Wykonawcy” punkt 7.  
Zamawiający  zmienia dotychczasowy  termin wykonania  zamówienia,  który był określony w Ofercie 
Wykonawcy następująco: 
„7. Oświadczamy,  że akceptujemy  termin wykonania  całości  przedmiotu  zamówienia  i  zrealizujemy 
zamówienie w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 
2021. (Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2021 jest podyktowane 
potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.)” 
na następujący: 
„7. Oświadczamy,  że akceptujemy  termin wykonania  całości  przedmiotu  zamówienia  i  zrealizujemy 
zamówienie w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 28 grudnia 
2021. (Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 28 grudnia 2021 jest podyktowane 
potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.)” 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowe Załączniki nr 1‐9 do SWZ formie edytowalnej. 
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III. Załącznik nr 10 do SWZ „Postanowienia umowy (PU)” § 2 ust. 1.  
Zamawiający  zmienia  dotychczasowy  termin  wykonania  zamówienia,  który  był  określony  w 
Postanowieniach Umowy następująco: 
„1. Realizacja  przedmiotu  Umowy  rozpoczyna  się  z  dniem  podpisania  Umowy,  natomiast  termin 
zakończenia wykonywania  przedmiotu  Umowy,  rozumiany  jako  dzień  zgłoszenia  przez Wykonawcę 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy,  ustala  się  na  okres  do  6  tygodni  od  daty 
podpisania  Umowy,  czyli  na  dzień  ……………………...  /  nie  dłużej  niż  do  dnia  15  grudnia  2021 
(niepotrzebne skreślić).” 
na następujący: 
„1. Realizacja  przedmiotu  Umowy  rozpoczyna  się  z  dniem  podpisania  Umowy,  natomiast  termin 
zakończenia wykonywania  przedmiotu  Umowy,  rozumiany  jako  dzień  zgłoszenia  przez Wykonawcę 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy,  ustala  się  na  okres  do  4  tygodni  od  daty 
podpisania  Umowy,  czyli  na  dzień  ……………………...  /  nie  dłużej  niż  do  dnia  28  grudnia  2021 
(niepotrzebne skreślić).” 
 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), zamieszcza w BZP odpowiednie Ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia. 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami), przedłuża termin składania ofert 

do  dnia  29  listopada  2021  roku  do  godziny  11.00  i  dokonuje  w  tym  zakresie 

następujących modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 
I.  SWZ Strona tytułowa.  
Było: 
„Termin składania ofert: 22 listopada 2021 r. do godz. 11.00. 
Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po upływie  terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 22 listopada 2021 r godz. 11.30.” 
Jest: 
„Termin składania ofert: 29 listopada 2021 r. do godz. 11.00. 
Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po upływie  terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 29 listopada 2021 r godz. 11.30.” 
 
II.  SWZ rozdz. XI punkt 1.  
Było: 
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 21 grudnia 2021, jednak nie 
dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 
Jest: 
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 28 grudnia 2021,  jednak 
nie  dłużej  niż  30  dni  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert,  przy  czym pierwszym dniem  terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 
 
III. SWZ rozdz. XIV punkt 1.  
Było: 
„1. Oferty  (wraz  z  oświadczeniem  o  niepodleganiu  wykluczeniu  i  spełnianiu  warunków  udziału  w 
postępowaniu i innymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami) należy złożyć w sposób opisany 
w rozdziale VIII niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia 22 listopada 2021 do godziny 11.00.” 
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Jest: 
„1. Oferty  (wraz  z  oświadczeniem  o  niepodleganiu  wykluczeniu  i  spełnianiu  warunków  udziału  w 
postępowaniu i innymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami) należy złożyć w sposób opisany 
w rozdziale VIII niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia 29 listopada do godziny 11.00.” 
 
IV. SWZ rozdz. XIV punkt 3.  
Było: 
„3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert – tj. w dniu 22 listopada 2021 o godz. 11.30.” 
Jest: 
„3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert – tj. w dniu 29 listopada 2021 o godz. 11.30.” 
 
V.  Załącznik nr 1 do SWZ „Oferta Wykonawcy” punkt 9.  
Było: 
„9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 21 grudnia 2021 (30 dni od 
upływu terminu składania ofert).” 
Jest: 
„9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 28 grudnia 2021 (30 dni od 
upływu terminu składania ofert).” 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowe Załączniki nr 1‐9 do SWZ formie edytowalnej. 
 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami),  zamieszcza w BZP odpowiednie 
Ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia,  dotyczące  przedłużenia  terminu  składania  ofert,  oraz  dokonuje 
odpowiedniej zmiany terminu składania i otwarcia ofert w treści ogłoszenia na miniPortalu. 
 
Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników 
postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty. 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.  
 


