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Miedźno, dnia  13 grudnia 2022r. 
Zamawiający: 
Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO 

ul. Ułańska 25, 

42-120 Miedźno        

              
                                                                                                     Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                                        Wszyscy nabywcy  Specyfikacji 
 
 
Nr sprawy RR.271.2.16.2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) o wartości 

zamówienia mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod nazwą: 

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze 

POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

                                                                                                            
            MODYFIKACJA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Działając na podstawie  art. 284 i art. 286  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ polegającej na zmianie 

treści: 

 

1. Rozdział 13 SWZ (Termin związania ofertą)  otrzymuje nowe brzmienie: 

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni i trwa do 17.01.2023 r. 

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

2. W Rozdziale 16 SWZ (Termin składania i otwarcia ofert) pkt 16.2 otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„ 16.2 Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 19.12.2022 r. do godz. 10:00. ". 
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3. W Rozdziale 16 SWZ (Termin składania i otwarcia ofert) pkt 16.5 otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„ 16.5 Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2022 r. o godz. 10:30, nie później niż następnego dnia po 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert.” 

 

4. Zamawiający dokonał modyfikacji dotychczasowego  dodatku nr 1a do SWZ – druk opisu 

oferowanego sprzętu, oprogramowania zastępując go zmodyfikowanym  drukiem opisu 

oferowanego sprzętu, oprogramowania stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej 

modyfikacji i jest dostępny na stronie internetowej  https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ w 

zakładce Zamówienia publiczne 

 

 

5. Zamawiający dokonał modyfikacji dotychczasowego  dodatku nr 8 do SWZ – opis 

przedmiotu zamówienia (OPZ) zastępując go zmodyfikowanym  Opisem przedmiotu 

zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszej modyfikacji i jest dostępny na 

stronie internetowej  https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ w zakładce Zamówienia 

publiczne 

 

II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowi jej 
integralną część i jest dostępna na stronie internetowej  
https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ w zakładce Zamówienia publiczne. Pozostała treść 
SWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia 
19.12.2022r. do godz.10.00. 

Załączniki: 
 
nr 1 zmodyfikowany druk opisu oferowanego sprzętu, oprogramowania - stanowiący dodatek nr 1a 
do SWZ, 
nr 2 zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia (OPZ)- stanowiący dodatek nr 8 do SWZ 

 
              
                     (-) Piotr Derejczyk 
                  Wójt Gminy Miedźno 
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