
Biała Podlaska , dnia 28.07.2021 r. 
 

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Radzyniu Podlaskim 
ul. Lubelska 5 
21-300 Radzyń Podlaski  
           

 
Zmiana treści SWZ 

 
Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim; nr ref.: ZPW.6.2021 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 
pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający - działając na podstawie art. 
286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza następujące zmiany do SWZ: 
 

Zmiana terminu składania ofert 
 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, a także z uwagi na fakt, że zmiana treści SWZ jest 
istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie 
się z tą zmianą i na przygotowanie ofert, zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 
Nowy termin składania ofert upływa 03.08.2021r. 
Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianą 
terminu składania ofert, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  
 
Zmianie ulega pkt. 12 SWZ 
BYŁO 

12. Termin związania ofertą 

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 29 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, tj. do dnia 27.08.2021r.  

12.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, pełnomocnik Zamawiającego może przed upływem okresu związania 
ofertą zwrócić się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

JEST 

12.        Termin związania ofertą 

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, tj. do dnia 01.09.2021r.  

12.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, pełnomocnik Zamawiającego może przed upływem okresu związania 
ofertą zwrócić się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 



Zmianie ulega pkt. 14 SWZ 
BYŁO 

14. Sposób oraz termin składania ofert. 
14.1. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich 
poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość 
zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. 

14.2. Z zawartością złożonych ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich 
otwarcia. 

14.3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
14.4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 
14.5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nie później niż 

do dnia 
          30.07.2021r., do godz. 12:00. 

15. Termin otwarcia ofert. 
15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godz.: 12:15 za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 
15.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

15.3. Pełnomocnik Zamawiającego, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.4. Pełnomocnik Zamawiającego, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  
1) nazwach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach zawartych w ofertach. 

 

JEST 

14. Sposób oraz termin składania ofert. 
14.1. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich 
poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość 
zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. 

14.2. Z zawartością złożonych ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich 
otwarcia. 

14.3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
14.4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 
14.5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nie później niż     

do dnia 03.08.2021r., do godz. 12:00. 

15. Termin otwarcia ofert. 
15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2021 r. o godz.: 12:15 za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 
15.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

15.3. Pełnomocnik Zamawiającego, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.4. Pełnomocnik Zamawiającego, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  
3) nazwach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 



4) cenach zawartych w ofertach. 
 

 

                                                                                                                             Anna Korszeń 
              Dyrektor  

                                                                                                                              Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.  
                                                                                                                                        w Białej Podlaskiej 


