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Do uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej pn. „Zawarcie umowy ramowej 
na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2 części” 

 

 
 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, w późn. zm.), w związku z opracowywaniem odpowiedzi  

na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które wpłynęły  

do ww. postępowania, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia 

ofert oraz terminu związania ofertą. 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ, 

poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

a) pkt 14.1 SWZ, jak poniżej:  

 

„14.1 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

miniPortal - ePUAP, do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina przekazania 

oferty na ePUAP).” 

 

b) pkt 14.2 SWZ, jak poniżej:  

 

„14.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 za pomocą funkcjonalności 
Deszyfrowanie dostępnej dla Zamawiającego w miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).” 
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ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, w związku ze zmianą terminu składania ofert, dokonuje zmiany wymogu dotyczącego 

terminu związania ofertą oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ.  

Punkt  13.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej: 

 

„13.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 18 lutego 2022 r., przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

Powyższe modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego  

i Wykonawców.  

 

 


		2021-11-10T15:30:17+0100
	Lesław Adam Fik
	Podpis




