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Łomianki, dnia 11.06.2021r. 

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO NA: 

„BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W ULICY ROLNICZEJ W GMINIE ŁOMIANKI, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z 

ULICĄ WIKLINOWĄ DO GRANICY Z GMINĄ CZOSNÓW”  - NR SPRAWY 

JRP/ZWIK/ZP/PN/14/04/2021 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przedłuża termin składania ofert z 

dnia 14.06.2021 r. na dzień  21.06.2021 r.  

W związku z powyższym zmianie ulega treść rozdziału XIII ust. 1 oraz ust. 4 SWZ jak poniżej: 

Było: 

Rozdział  XIII ust. 1 SWZ: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 

14.06.2021 r. do godz. 11.00 czasu lokalnego.  

Jest: 

Rozdział  XIII ust. 1 SWZ: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 

21.06.2021 r. do godz. 11.00 czasu lokalnego.  

Było: 

Rozdział  XIII ust. 4 SWZ 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w 

Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244 w pokoju na piętrze – Sekretariat. 

   Jest: 

4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w 

Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244 w pokoju na piętrze – Sekretariat. 
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Dodatkowo Zamawiający zmienia treść zapisu w ROZDZIALE XII UST. 1 SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA 

OFERTĄ) w sposób następujący: 

Było: 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

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

ofert, tj. od dnia 14.06.2021 r. do dnia 11.09.2021 r.  

 

Jest: 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

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

ofert, tj. od dnia 21.06.2021 r. do dnia 18.09.2021 r.  

 

Zgodnie z art. 137 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu. Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej pełną treść ogłoszenia zmian po 

jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej. 
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