
1 

 

 

 

 

                                                                                                           Ryjewo, dnia 20.04.2022r. 

Nr postępowania: DPS.AG.2611.05.2022 

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00110987/01 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 

ID -  e7a1674f-2deb-4654-b5bb-b48911a123ef 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „BUDOWA 

SYSTEMÓW BEZP. POŻAR. W DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C – PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ - II ETAP” 

 

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

jw., Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3  art. 286 ust. 6 - 9 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.), 

dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 25.04.2022 r. do 

godz. 12:00. 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zastępujące zapisy SWZ: 

- Rozdział XXI pkt 1 - Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

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

składania ofert tj. do dnia 25 maj 2022 roku;  

- Rozdział XXIII pkt 2 – Termin składania ofert otrzymuje brzmienie:  

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 

roku, do godz. 12:00;  

- Rozdział XXIII pkt 3 – Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 roku  o godzinie 13:00  

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 - 9 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.), z uwagi na zmianę terminu 

składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie 

opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postepowania - 

https://dpsryjewo.nowybip.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/, na której zamieszczona jest 

SWZ.  
Sporządził: Misiak Jarosław 

Z poważaniem  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

„Słoneczne Wzgórze” 

Jolanta Mroczek  

[podpisano elektronicznie] 
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