POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 12 sierpnia 2021 r.
BZP.272.1.8.2021

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu
w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach”
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą, Powiat Karkonoski –
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, iż wprowadza następujące zmiany w treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
1. Dział XX SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) – ust. 1:
Zmiana treści:
1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez
okres 30 dni, tj. do dnia 11.09.2021 r.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez
okres 30 dni, tj. do dnia 15.09.2021 r.
2. Dział XXIII SWZ (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) – ust. 7:
Zmiana treści:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do godz. 11:00
w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do godz. 11:00
w dniu 17 sierpnia 2021 r.
3. Dział XXIV SWZ (TERMIN OTWARCIA OFERT)- ust. 1:
Zmiana treści:
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:30 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego
10.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:30 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego
10.
Pozostałe zapisy SWZ oraz Załączniki do SWZ nie podlegają zmianom.
Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja SWZ zostanie udostępniona do
pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.powiat.jeleniogorski.pl/7721/dokument/12861
Wcześniejsza (nieobowiązująca obecnie) wersja SWZ zostanie usunięta z ww. strony
internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanego dokumentu.
Wykonawcy winni korzystać z SWZ oznaczonego „po zmianach z dnia 12.08.2021r.”.
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Ważne: Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż nie udzielił wyjaśnień
w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania ofert
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert,
tj. do godz. 11.00 w dniu 17.08.2021r.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy, w wynika zmiany
treści SWZ prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie
Zamówień Publicznych zamieszczone zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane na stronie internetowej
prowadzonego postępowania: http://bip.powiat.jeleniogorski.pl/7721/dokument/12861.
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