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Baranów, 2021-08-09 
SG.271.8.2021 

 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ, PRZEDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
prywatnych w gminie Baranów. 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132855/01 z dnia 30 lipca 2021 r. 
 
 

W związku z oczywistą omyłka pisarską w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
do specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający – Gmina Baranów, na podstawie art. 286 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, wprowadza zmianę treści specyfikacji 
warunków zamówienia (dalej SWZ). 
 
Zmianie ulega Załącznik nr 1 w zakresie liczby instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kWp 
i 5,32 kWp – prawidłowe ilości to 18 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kWp i 18 
sztuk instalacji fotowoltaicznych 5,32 kWp. 
Aktualny załącznik nr 1 Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.   
 
Zamawiający jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin 
składania ofert do dnia 16.08.2021 r. do godziny 12:00. 
 
W związku z powyższym zmianie ulegają: 
 
1) Dział XIV ust. 1 SWZ w następujący sposób: 

Treść pierwotna: Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania 
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30  dni, tj. do dnia 
8 września 2021 r. 

Treść aktualna: Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania 
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30  dni, tj. do dnia 
14 września 2021 r. 

 
 

2) Dział XV ust. 1 SWZ w następujący sposób: 

Treść pierwotna: Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePuap do dnia 
10 sierpnia 2021 r. godz. 12:00. 

Treść aktualna: Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePuap do dnia 
16 sierpnia 2021 r. godz. 12:00. 
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3) Dział XVI ust. 1 SWZ w następujący sposób: 

Treść pierwotna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 r., o godzinie 12:30.  

Treść aktualna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021 r., o godzinie 12:30.  
 

 
 

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia. 
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