
  
 
 

 
                                                                       Bystry dnia 13.12.2021 r. 

Znak sprawy: GZK/ZP/5/2021 
Do: Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert 
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

 
Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1. w 
związku z art. 30 ust, 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 ze zm.) pn.: 

 
 Dostawa paliw płynnych 

 
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00301087/01 z dnia 06-12-2021 r. 

 
 

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców, Zamawiający zgodnie z art.284 ust.3 ustawy z 
dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm) przedłuża termin 
składania ofert do: 

 15.12.2021 r. do godz. 10.00 
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, 
następująco: 
 
Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że: 

1. w rozdz. XVI pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.01.2022 r.  
 

2. w rozdz. XVII pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
Ofertę należy złożyć elektronicznie na Profilu Nabywcy Zamawiającego 
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry do dnia 15.12.2021 r. do godziny 10:00. 
 

3. w rozdz. XVII pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę wczytanych 
na platformie, w dniu 15.12.2021 r. o godzinie 10:15. 

 
Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie 
wymagania Zamawiającego. 
 
Zgodnie z dyspozycją art 286 ust 6 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 2019 ze zm.) , z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i niniejsze 
pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Z poważaniem 

Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. 
 /-/ Krzysztof Skrzypczyk 

 


