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INFORMACJA O ZMIANIE SWZ
Zamawiający Gmina Uniejów, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Uniejów”
Z uwagi na zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia tj. likwidacji doświetlenia przejścia dla
pieszych w ul. Szkolnej, oraz konieczność wykonania okablowania w rurach osłonowych,
Zamawiający udostępnia zmodyfikowany przedmiar robót, specyfikację techniczną oraz
dokumentację projektową z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
Jednocześnie z uwagi na wprowadzone zmiany Zamawiający zmienił ogłoszenie o
zamówieniu i SWZ tj. przesunął termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania oferta.
Mając powyższe na uwadze dokonuje się zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
w: Rozdziale XI i Rozdział XIII.
Rozdział XI – Termin związania ofertą –pierwotne brzmienie
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, tj. do dnia 08.02.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30
dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XI – Termin związania ofertą –aktualne brzmienie
1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 10.02.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2.W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3.Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
4.
W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – pierwotne brzmienie
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 10.01.2022 r. do
godz. 11:00.
2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie), tj.
kliknięcie w drugim kroku składania oferty przycisku "Złóż ofertę", po prawidłowym przejściu
procesu platforma wyświetli komunikat o tym, że oferta została złożona.
3. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu
10.01.2022. o godz. 12:00.
5. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii
tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronach internetowych
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronach internetowych
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – aktualne brzmienie
1.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 12.01.2022 r. do godz.
11:00.
2.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie),
tj. kliknięcie w drugim kroku składania oferty przycisku "Złóż ofertę", po prawidłowym przejściu
procesu platforma wyświetli komunikat o tym, że oferta została złożona.

3. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu
12.01.2022. o godz. 12:00.
5. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku
awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu
awarii.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na
stronach
internetowych prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronach internetowych
prowadzonego postępowania informacje o:
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w powyższym
zakresie.
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