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Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 pn.: ,,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” 

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jw., Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 

1129 ze zm.)  dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 

23.08.2022 do godz. 10.00 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej 

„ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco: 
 

Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że: 
 

• w rozdz. XV pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu 

w terminie do dnia 23.08.2022r. do godz. 10:00. 
 

• w rozdz. XV pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022r. o godz. 10:30. 
 

• w rozdz. XVI pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

Wykonawcy związani są złożonymi ofertami do dnia 21.09.2022r. 

 

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom 

złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), z uwagi na zmianę terminu 

składania ofert, Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (BZP) nr 

2022/BZP 00307120/01 dnia 17.08.2022r. na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę 

powyższe zmiany, jako stanowiące integralną część SWZ.  

Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawców biorących udział w 

postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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