
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH 
„EKOWOD” Spółka z o.o. 

ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Namysłów, dnia 19.03.2021 r. 
Nr sprawy ZZP.I/PZP/PN/D/2021.MA 
 

 
ZMIANA 3 

 
Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), w związku z problemami 
technicznymi, zmienia się termin składania i otwarcia ofert do postępowania pn: 
Dostawa i montaż zabudowy bramowca ogłoszonego pod numerem nr 2021/BZP 
00009054/01 z dnia 2021-02-19 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 w/w ustawy.  
Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub 
przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. 
ID postępowania: ocds-148610-65387fa7-729f-11eb-86b1-a64936a8669f. 
 

I. W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się 
następujących zmian: 

 
W Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP 00009054/01 z dnia 2021-02-19 
zmienionym Ogłoszeniem nr 2021/BZP 00013156/01 z dnia 2021-03-04, zmienionym 
Ogłoszeniem nr 2021/BZP 00016790/01 z dnia 2021-03-12 oraz zmienionym 
Ogłoszeniem nr 2021/BZP 00020099/01 z dnia 2021-03-19  dokonuje się zmiany w: 
SEKCJI VIII – PROCEDURA 
- wyrazy: 
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 12:00 
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 13:00 
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17 
- zastępuje się wyrazami:  
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 12:00 
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 13:00 
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-24 
 

II. W SWZ dokonuje się następujących zmian: 
 
1. W SIWZ w pkt. 13.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

- wyrazy: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.04.2021 r. 
- zastępuje się wyrazami: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.04.2021 r. 

2. W SIWZ w pkt. 13.10 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
- wyrazy: Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2020 r. o godz. 12:00. 
- zastępuje się wyrazami: Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2021 r. o 
godz. 12:00. 
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3. W SIWZ w pkt. 14.1 Otwarcie ofert: 
- wyrazy: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2021 r. o godz. 13:00 w 
siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 7. 
- zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.03.2021 r. o 
godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 7 
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