Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Urszulin, dnia 06.07.2021 r.
Znak sprawy: GBP/271/6/2021

dotyczy:

zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na „Rozbudowa i
przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania świetlicy
wiejskiej – budynku publicznego na potrzeby biblioteki w miejscowości
Stare Załucze”

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp
Zamawiający zmienia w dniu 06.07.2021 r. treść:
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
2) Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
oraz przedłuża termin składania, otwarcia i związania ofertą.

W zakresie terminu składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą dokonuje się
następujących zmian:
w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ przed zmianą jest:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 19.07.2021 r.
do godz. 11.00
w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ po zmianie jest:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 26.07.2021
r. do godz. 11.00
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w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu 19.07.2021 r.
o godz. 12.00
w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu 26.07.2021 r.
o godz. 12.00
w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.08.2021 r.
w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.08.2021 r.

B. Zamawiający informuje, że wraz z niniejszym pismem opublikował na stronie
prowadzonego postępowania dokumenty, które obejmują ich aktualną treść
(brzmienie po zmianach).

C. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu
nr 2021/BZP 00101680/01 z dnia 1 lipca 2021 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 06.07.2021r.
w BZP pod nr 2021/BZP 00106000/01

