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Zmiana Nr 1  

Specyfikacji  Warunków Zamówienia Nr MCE/26/20/2021/DW  
 o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Modernizacja budynku A w ZSP3  

na potrzeby przedszkola - IV etap” 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (Pzp), Zamawiający dokonuje 
zmiany treści SWZ następująco: 

1. w przypadku użycia „Formularza do  komunikacji” oraz „Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” należy kontaktować się za pomocą skrzynki 
pełnomocnika Zamawiającego tj. Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 
44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie, adres skrzynki Gov (ePUAP) - 
/mzjos/SkrytkaESP. 

2. w rozdz. XXII SWZ. Wymagania dotyczące wadium: 

 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 30.03.2021 r. o godz. 09:00:00.” 

3. w rozdz. XXIII. Sposób i termin składania ofert: 

 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Ofertę  wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do dnia 30.03.2021 r. 
do godziny 09:00:00.” 

4. rozdz. XXIV. Termin związania ofertą:  

 otrzymuje brzmienie:  
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. 
XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 28.04.2021 r.” 

5. w rozdz. XXV. Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert: 

 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2021 r. o godzinie 12:00:00, przy pomocy 
systemu teleinformatycznego.”  

6. Zmiany określone w ust. 3 i 5  wprowadza się również w ogłoszeniu o zamówieniu. 
7. W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian. 
 
 
 

Dyrektor MCE 
(-) Anna Misiura 
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