Mińsk Mazowiecki, dnia 04.02.2022 r.
RI.271.1.1.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ z dnia 04.02.2022 r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia do

szkół w ramach projektu Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” w podziale na
części:
1) Wyposażenie TIK
2) Wyposażenie pracowni chemicznej
Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) informuję, iż w ww. postępowaniu dokonuje
się zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Na

wniosek

Wykonawcy

z

dnia

03.02.2022

r.

o

treści:

„w

związku

z

prowadzonym postępowaniem dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego zwracamy się z
prośbą o uwzględnienie poniższego i pozytywne ustosunkowanie się do wniosku: Ze względu
na wykonanie wydajnościowych testów aplikacyjnych BAPCO SYSMARK 25 oraz
MobileMark 2018, których przygotowanie trwa ok. 3-4 dni dla każdego komputera i
konfiguracji, prosimy o możliwość przedłużenia składania oferty o 4 dni robocze do dnia
11.02.2022 r..” Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:
1. Rozdział 10 ust. 1 SWZ
Zapis przed zmianą:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert, tj. do dnia 08.03.2022 r..
Zapis po zmianie:
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert, tj. do dnia 12.03.2022 r..
2. Rozdział 13 ust. 5 SWZ
Zapis przed zmianą:

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2022 r., o godz. 10:00 - decyduje data
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.
Zapis po zmianie:
Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2022 r., o godz. 10:00 - decyduje data
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.
3. Rozdział 14 ust 1 SWZ
Zapis przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu
07.02.2022 r. godz. 11.00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i
otwarcie ofert.
Zapis po zmianie:
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu
11.02.2022 r. godz. 11.00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i
otwarcie ofert.
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