
Siemianowice, 05.04.2022r. 

 

3210/1/22 

Szanowni Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Prace związane z 

utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach na potrzeby MOSiR 

„PSZCZELNIK”, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na 

podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn.zm.) 

 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), zmienia treść SWZ w następujący 

sposób: 

a) w Dokumentacji - (Dodatek nr 3c do SWZ) zmienia w Formularzu cenowym dla Obszaru II w 

wyszczególnieniu prac  w poz. 1 powierzchnię całkowitą z 581.297 m2 na 585.031 m2.  

Planowana  ilość w poz. 1 nie ulega zmianom. 

 

b) w Dokumentacji – (Dodatek nr 4b) – wykreśla Wskazówki dla Obszaru II w odniesieniu do części 4. 

Wskazówki dla Obszaru I w odniesieniu do części 2 pozostają bez zmian. 

 

c) w Dokumentacji – (Dodatek nr 5c) – zmienia Projektowane postanowienia umowy w odniesieniu 

do Części 4 zamówienia na Projektowane postanowienia umowy w odniesieniu do Części 3 

zamówienia. 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian 

 

d) w ust 1 w rozdziale XIV. Specyfikacji Warunków Zamówienia „Termin związania ofertą” 

jest: 

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem 

terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 11.05.2022 r.  

zmienia się na: 

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem 

terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 13.05.2022 r.  

 

 



e) w ust 6 oraz 7 w rozdziale XVIII.  Specyfikacji Warunków Zamówienia „Sposób oraz termin 

składania i otwarcia ofert” 

jest: 

6. Ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2022 r., do godziny 10:00:00. 

Za datę przekazania Oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022r. o godz. 10:30, poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i 

następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

 

zmienia się na: 

6. Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2022 r., do godziny 10:00:00. 

Za datę przekazania Oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2022r. o godz. 10:30, poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i 

następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

 

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji  

/-/ Katarzyna Pessel 

 


