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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej uPzp pod nazwą „Dostawa oleju opałowego do 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi (70 m3)” Zamawiający- Centrum Kształcenia 

i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap działając na 

podstawie art. 286 ust. 1, 5,6, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 uPzp informuje, 

iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób: 

 

1) Termin wykonania zamówienia 

Było:  

Rozdział IV, zdanie pierwsze SWZ- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju 

opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 

w Gołdapi do dnia 30.09.2022 r. w ilości 70 m3 oleju opałowego mierzone przy temperaturze 

referencyjnej 15oC. 

 Jest: 

Rozdział IV, zdanie pierwsze SWZ- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju 

opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
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w Gołdapi do dnia 30.12.2022 r. w ilości 70 m3 oleju opałowego mierzone przy temperaturze 

referencyjnej 15oC. 

 

Było:  

Rozdział VII ust.1 SWZ-  Zamówienia realizowane będą w terminie: od dnia zawarcia umowy do 

30.09.2022 r. 

Jest: 

Rozdział VII ust.1 SWZ-  Zamówienia realizowane będą w terminie: od dnia zawarcia umowy do 

30.12.2022 r. 

 

Było:  

§4 ust.1 załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy)- Termin realizacji umowy ustala się od dnia 

zawarcia umowy do dnia 30.09.2022 r., stosownie do potrzeb zgłaszanych przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w formie zamówienia telefonicznego na dostawę partii oleju 

opałowego.  

Jest: 

§4 ust.1 załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy)- Termin realizacji umowy ustala się od dnia 

zawarcia umowy do dnia 30.12.2022 r., stosownie do potrzeb zgłaszanych przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w formie zamówienia telefonicznego na dostawę partii oleju 

opałowego. 

 

2) Termin składania ofert 

Było:  

Rozdział XV ust.1 SWZ-  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu do dnia 24.01.2022 r. 

do godz. 1000. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

Jest: 

Rozdział XV ust.1 SWZ -  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu do dnia 25.01.2022 r. 
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do godz. 1000. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

 

3) Termin otwarcia ofert 

 
Było:  

Rozdział XV ust.4 SWZ-  Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2022 r. o godzinie 1200  

Jest: 

Rozdział XV ust.4 SWZ -  Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.01.2022 r. o godzinie 1200 

 
4) Termin związania ofertą 

 
Było:  

Rozdział XVIII ust.1 SWZ-  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 

22.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

Jest: 

Rozdział XVIII ust.1 SWZ -  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 

23.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 17.01.2022 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
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