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ZMIANA TREŚCI SWZ, TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie 

przebudowy zabytkowego Domu Turka oraz zaprojektowanie i wybudowanie budynku 

biurowo-edukacyjnego na potrzeby filii ISIM im. Witolda Pileckiego w Augustowie”, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienił treść SWZ i przedłużył 

termin składania ofert. Informacja w tej sprawie została opublikowana w dniu dzisiejszym w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w Ogłoszeniu zmian pod numerem 2022/S 125-352086. 

W związku w powyższym treść SWZ ulega odpowiednio zmianie w następujący sposób:  

 

I. 

Część III. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania. 

ust. 4 pkt 5) 

Było: 

5) Załącznik nr 1.6. PFU projekt zagospodarowania terenu  

Jest: 

5) Załącznik nr 1.5. PFU projekt zagospodarowania terenu  

II. 

Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć do:  26.07.2022 r. godz. 17:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2022, godz. 18:00  

3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal ezamowienia.gov.pl  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert.  

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 24.10.2022 Pierwszym dniem terminu jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć do:  28.07.2022 r. godz. 17:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2022, godz. 18:00  

3. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal


4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert.  

7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 26.10.2022 Pierwszym dniem terminu jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

 

 


