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Popielów, dnia 08.07.2022 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.13.2022.TJ 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE 

TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie 

Gminy Popielów” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 

00231424/01 z dnia 2022-06-30. 

I. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm., dalej: ustawa Pzp) 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). 

Zamawiający informuje, że uzyskał Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa od spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa pożarowego dot. przebudowy i rozbudowy obiektu Samorządowego 
Centrum Kultury i Turystyki w Popielowie (dotyczy CZĘŚCI 1 prowadzonego postępowania). 
Treść SWZ zostaje zmodyfikowana poprzez dodanie Załącznika nr 11 do SWZ – Postanowienie 
w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa. 

II. W związku z dokonaniem zmiany treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy 
Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny) termin 
składnia ofert to 22.07.2022 r. godz. 11.00, otwarcie 22.07.2022 r. godz. 12.00. Tym samym 
dodatkowo zmodyfikowane zostają poniższe zapisy SWZ:  

1. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane: 
„Termin składania ofert dla wszystkich części: 18.07.2022 r. do godz. 10:00” 
Powinno być: 
„Termin składania ofert dla wszystkich części: 22.07.2022 r. do godz. 11:00” 

2. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane: 
„Termin otwarcia ofert dla wszystkich części: 18.07.2022 r. godz. 11:00” 
Powinno być: 
„Termin otwarcia ofert dla wszystkich części: 22.07.2022 r. godz. 12:00” 

3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane: 
„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 16.08.2022 r.” 
Powinno być: 
„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 20.08.2022 r.” 
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Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 

Załączniki:  
1. Załącznika nr 11 do SWZ – Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa 
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP. 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……........................................... 
(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 
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