Nadleśnictwo Żagań
Żagań, 06.07.2021 r.
Zn. spr.: S.270.6.2021
(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

ZMIANA TREŚCI SWZ
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 PZP dokonuje zmiany treści SWZ
postępowania pn. „Bieżące utrzymanie dojazdów pożarowych i dróg leśnych.” w
następującym zakresie

Zmiana w treści SWZ:

Dział 1 pkt 2 Nazwa i adres Zamawiającego
Było:
1.2 Strona internetowa Zamawiającego, na której zamieszczane są ogłoszenia o
zamówieniach publicznych oraz SWZ:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_zagan/zamowienia_publiczne

Jest:
1.2 Strona internetowa Zamawiającego, na której zamieszczane są ogłoszenia o
zamówieniach publicznych oraz SWZ:
https://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia

Dział 13 pkt 5 Wymagania dotyczące wadium:
Było:
13.5 Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu
składania ofert tj. do dnia 09.07.2021r. do godz. 10.00
Jest:
13.5 Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu
składania ofert tj. do dnia 16.07.2021r. do godz. 10.00
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Dział 14 Termin związania ofertą:
Było:
Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu:
08.08.2021r., jednak nie dłużej niż od dnia upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert.
Jest:
Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu:
15.08.2021r., jednak nie dłużej niż od dnia upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert.
Dział 16 pkt 1 Sposób oraz termin składania ofert:
Było:
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
09.07.2021 r., do godz. 10.00
Jest:
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
16.07.2021 r., do godz. 10.00
Dział 17 pkt 1Termin otwarcia ofert:
Było:
17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021 r., o godzinie 11.00
Jest:
17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021 r., o godzinie 11.00
Zmianie uległ załącznik nr 11 do SWZ
Było:
Link do postępowania:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_zagan/zamowienia_publiczne/p
g_202106240609728900461
Jest:
Link do postępowania:
https://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia
Sporządził: Konrad Werk
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