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ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Termomodernizacja budynku 
biurowego Nadleśnictwa Janów Lubelski”. 

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający–Nadleśnictwo 
Janów Lubelski informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy          
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019    
z późn.zm.), dokonuje zmiany treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 
06.07.2021r. do godz. 09:00.

W związku z tym zmianie ulega:
 zapis rozdziału IX ust.1, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu  
terminu składania ofert i upływa w dniu 04.08.2021 roku.

 zapisy rozdziału XI ust. 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć do dnia 
06.07.2021 r. do godz. 900.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.07.2021 r. o 
godz.1000. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu 
teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

 Do SWZ dodaje się w załącznik nr 10 - projekt sanitarny technologii kotłowni oraz 
wymiany instalacji c.o., audyt energetyczny budynku, audyt efektywności 
energetycznej budynku oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00086801/01 z dnia 2021-06-17 oraz zmiany terminów w 
postępowaniu zamieszczonym na https://miniportal.uzp.gov.pl .

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 30.06.2021 r.       
w module BZP dostępnym na platformie e-Zamówienia. Termin składania i otwarcia 
ofert został również zmieniony na miniportalu.

Waldemar Kuśmierczyk
Nadleśniczy

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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