
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew

1

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew, ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew
tel.: +48 43 820-22-05, fax: +48 43 820-24-69, e-mail: zloczew@lodz.lasy.gov.pl www.zloczew.lodz.lasy.gov.pl

Złoczew,  31-05-2021 r.

Znak spr.:  ZG.270.13.2021

ZMIANA SPECYFIKACJIWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w Trybie 

podstawowym bez negocjacji   Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266 – 274, ar. 276, 

art. 277 ust. 1, art. 280, art. 281, art. 283-286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn. „Przebudowy drogi leśnej nr L20P w 

leśnictwie Grzyb w Nadleśnictwie Złoczew”.

Zgodnie  z  art. 286 ust. 1 Zamawiający informuje o zmianach  w  Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

Rozdział 12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert tj. do dnia  01.07.2021 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

12.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ, Zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

12.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.2. SWZ wymaga 
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 
12.2. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany do SWZ, 

stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 

termin udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania 

ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert 

nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert 

pozostają bez zmian
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Z poważaniem
mgr inż. Edward Janusz

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Złoczew
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