
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Ostrołęka, dnia 17.02.2023 r. 
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https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841  

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa mostu na rzece 

Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą 

dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, 

Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina 

Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.     

 

 

Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce,  07-410 Ostrołęka, 

ul. Lokalna 2, działając na podstawie art. 137 ust. 1 w związku z art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), informuje, że w 

związku z dużą ilością pytań, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania i brakiem 

odpowiedzi na pytania, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania 

ofertą. 

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziałach: 

 

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.05.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841   w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania - do dnia 24.02.2023 r. do godziny 10:00. 

 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 24.02.2023 r. o 

godzinie  10:10 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

 

Winno być: 

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 07.06.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841   w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania - do dnia 10.03.2023 r. do godziny 10:00. 

 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 10.03.2023 r. o 

godzinie  10:10 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Opublikowane zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania. 

   

 

Z up. Dyrektora 

mgr inż. Dariusz Małkowski 

Kierownik Działu Technicznego 

 


