
        Woskowice Małe, 06.09.2022 r. 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 

ul. Pałacowa 15 

46-100 Namysłów 

 

Zmiana ogłoszenia i SWZ 

 

Na podstawie art. 271 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)  

 

I. W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się następujących zmian:  

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00323520/01 

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01 

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: 

SEKCJA VIII - PROCEDURA 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 

8.1. Termin składania ofert 

Przed zmianą: 

2022-09-07 10:00 

Po zmianie: 

2022-09-14 10:00 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 

8.3. Termin otwarcia ofert 

Przed zmianą: 

2022-09-07 11:00 

Po zmianie: 

2022-09-14 11:00 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 

8.4. Termin związania ofertą 



Przed zmianą: 

2022-10-06 

Po zmianie: 

2022-10-13 

 

II. W SWZ dokonuje się następujących zmian:  

Pkt 11. Termin związania ofertą 

Zapis pkt 11 przed zmianą: Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 30 

dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.10.2022 r., przy czym pierwszym 

dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. […]  

Zapis pkt 11 po zmianach: Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 30 

dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13.10.2022 r., przy czym pierwszym 

dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. […]  

 

Pkt 13. Sposób oraz termin składania ofert 

Zapis pkt 13 przed zmianą: […]13.10 Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2022 r. o 

godz. 10:00. 

Zapis pkt 13 po zmianach: […]13.10 Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2022 r. o godz. 

10:00. 

 

Pkt 14. Termin otwarcia ofert 

Zapis pkt 14 przed zmianą: 14.1 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2022 r. o godz. 

11:00 w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. […]  

Zapis pkt 14 po zmianach: 14.1 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2022 r. o godz. 

11:00 w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 

ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. […] 

 

      

 /-/ Bartłomiej Orpel  

DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych 

 


