Ruda Śląska, 27 maja 2021 roku
Nr referencyjny postępowania:
TIR/02/RB/PN/2021

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym- wariant 1,
o nr sprawy:
TIR/02/RB/PN/2021: Remont dachu pawilonu handlowego przy ul. Modrzejewskiej 7 w Rudzie Śląskiej.

Działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przedłuża termin
składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do 7 czerwca 2021 roku.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, ze zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:
- ROZDZIAŁ XXIII punkt 1. otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularzy do komunikacji na platformie miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl nie później niż do dnia 07.06.2021 r. do godziny 9:00”.
- ROZDZIAŁ XXIV punkt 1. otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym
dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu
06.07.2021 r.”
- ROZDZIAŁ XXV punkt 1. otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 07.06.2021 roku
o godz. 9:30”.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), z uwagi na zmianę terminu składania ofert,
Zamawiający
zamieszcza
w
Biuletynie
Zamówień
Publicznych
ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert
w tym także wypełniania załączników i innych dokumentów.
W przypadku ewentualnego złożenia już oferty i chęci jej wycofania, Wykonawca za pośrednictwem
dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku powinien przesłać na
skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o wycofaniu oferty.
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