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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 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Pkt 13.4.  ppkt a) 

otrzymuje brzmienie: 

13.4 W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:   

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz 

z dołączonym Kosztorysem ofertowe sporządzone na formularzach załączonych do 

dokumentacji projektowej (zał. Nr 11 do SWZ  -plik - Ofertowy dr L20P Grzyb)  sporządzony 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  

 

Rozdział 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

Otrzymuje brzmienie 

 

14.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia   
02.06.2021 r., godz. 09:00. 

14.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.06.2021 r., godz. 12:00  

14.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

14.4 W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający 
dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
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określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie 
po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

14.5 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

14.6 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

− cenach zawartych w ofertach.  
 

  

 

Z poważaniem 
mgr inż. Edward Janusz 

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Złoczew 

/podpisano elektronicznie/ 


