
Rudnik, dnia 22.07.2022r.
Znak sprawy: ZP.271.6.2022

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie   podstawowym   na zadanie inwestycyjne

pn.:”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik “ w formule: 

“zaprojektuj i wybuduj” ”.

A. W  związku  z  zapytaniami  Wykonawców  i  koniecznością  udzielenia
odpowiedzi  działając  na  podstawie  art.  284  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp” oraz w
związku  z  upływającym  w  dniu  25.07.2022r.  o  godz.  10.00  terminem
składania ofert, Zamawiający: Zamawiający: Gmina Rudnik ,  dokonuje zmiany
SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 03.08.2022r.,
tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale
XXIII,XXIV,XXV  a mianowicie:  

w rozdziale XXIII  ust.2 SWZ przed zmianą jest  :  

Termin składania ofert: 25.07.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale XXIII ust.2 SWZ po zmianie jest  :  

Termin składania ofert:03.08.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale XXV ust1 SWZ przed zmianą jest  :  

Termin otwarcia ofert: 25.07.2022 r., godz. 11:00.

w rozdziale XXV ust.1  SWZ po zmianie jest  :  

Termin otwarcia ofert: 03.08.2022 r., godz. 11:00.

B. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:  

w rozdziale XXIV SWZ przed zmianą jest  :  

Wykonawca jest związany ofertą do dnia  23.08.2022 r.

w rozdziale XXIV  SWZ po zmianie jest  :  

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.09.2022r.

C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu
nr  2022/BZP00211989/01  z  dnia  15.06.2022r.  oraz  zmiany  terminów
w postępowania zamieszczonym na https://miniportal.uzp.gov.pl 
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Ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  zostało  opublikowane  w  dniu  22.07.2022r.
w module BZP dostępnym na platformie eZamo+ wienia pod numerem  2022/BZP
00273475/01 
Termin składania i otwarcia ofert został ro+ wniez,  zmieniony na miniPortalu.

D Zamawiający dodatkowo zamieści informację na stronie internetowej 
Zamawiającego w dniu 22.07.2022r.  https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-

                  30-000--   oraz dodatkowo w TED (Dzienniku Urzędowym U.E ) 
 

E         Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  pytania  Wykonawców  wraz    
z odpowiedziami zostaną zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie
po ich przygotowaniu.

 Zastępca Wójta Gminy Rudnik 
/-/

Tomasz Kruppa  
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