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Krasnobród, dnia 22.09.2022 r. 

Znak sprawy: SP.SAN.ZA.253.13.2022     

    

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa 

odnawialnych  źródeł energii (panele solarne, pompa ciepła) w ramach 

projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego  

Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza 

Korczaka w Krasnobrodzie tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej  w 

Sanatorium w Krasnobrodzie””. 

 

A. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) ulega zmianie treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 

 

W Rozdziale 5 SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1 Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 50 dni 

od dnia podpisania umowy. 

 

zmienia się na: 

 

5.1  Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 105 dni 

od dnia podpisania umowy 

 

 
B. W związku z powyższym zmianie ulega również treść załącznika nr 2 do SWZ – 

Projekt umowy – nowy wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 

C. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią 

dokumentacji zamówienia i będą wiążące podczas składania ofert.  

 

D. Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Tym samym, ulegają zmianie 

zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

  

 Termin składania ofert 23.09.2022 r., godz. 10:00. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

  

 Termin składania ofert: 29.09.2022 r., godz. 10:00. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 
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Termin otwarcia ofert: 23.09.2022 r., godz. 10:30. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 29.09.2022 r., godz. 10:30. 

 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.10.2022 r.  

 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.10.2022 r. 

 

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 2022/BZP 

00332564/01 dnia 05.09.2022 r. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 22.09.2022  r. w 

module BZP dostępnym na platformie eZamówienia. 

 

 

 


