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Drawno, dnia 25.11.2021 r. 

Znak sprawy: PIOŚ.271.04.2021.MP 

      

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

dotyczy:  zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na „Budowa 

świetlicy wiejskiej w Konotopiu, Gmina Drawno w formule 

zaprojektuj i wybuduj 

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp Zamawiający zmienia w dniu 25.11.2021 r. treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) poprzez przedłużenie terminu składania, otwarcia i 

związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, 

określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:   

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert: 10.12.2021 godz. 11.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert: 13.12.2021 godz. 11.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 10.12.2021 godz. 12:00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 13.12.2021 godz. 12:00 
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w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.01.2022 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.01.2022 

 

B. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmienie treści ogłoszenia o 

zamówieniu nr 2021/BZP 00277922/01 z dnia 22.11.2021 r. w sekcji III- 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA w pkt 3.5. i 

3.6, w sekcji IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w pkt 4.3.8, 4.1.13, 4.1.14., 

4.2.6., 4.2.7, w sekcji VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY w pkt 

7.4., w sekcji VIII – PROCEDURA w pkt 8.1., 8.3., 8.4. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 

25.11.2021r. w BZP. 
 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 
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