Racibórz, dnia 15.06.2021 r.
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu
nr postępowania ZS/D_05/21
prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa
w art. 275 pkt 1 ustawy w dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zmiana treści SWZ
W związku z opracowanymi odpowiedziami na pytania do treści SWZ, Zamawiający
działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ
w następujących zakresie:
1. Zamawiający w części 13 SWZ usuwa zapis pkt 13.1 w brzmieniu:
„Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem
terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu
16.07.2021 r.”
i zastępuje go nowym brzmieniem:
„Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem
terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu
17.07.2021 r.”,
2. Zamawiający w części 18 SWZ usuwa zapis pkt 18.1 w brzmieniu:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pomocą Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu
do dnia 17.06.2021 r. do godz. 10.00.”
i zastępuje go nowym brzmieniem:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pomocą Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu
do dnia 18.06.2021 r. do godz. 10.00.”,
3. Zamawiający w części 18 SWZ usuwa zapis pkt 18.7 w brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2021 r. o godz. 11.00 na komputerze
Zamawiającego poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.”
i zastępuje go nowym brzmieniem:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11.00 na komputerze
Zamawiającego poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.”

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. „Budowa instalacji
fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.
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