
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.

1.2.) Oddział zamawiającego: GPK Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221805563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 31

1.4.2.) Miejscowość: Stężyca

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-322

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 586846225

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gpkomunalne@stezyca.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gpkomunalne.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Stężyca

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336641/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-07 10:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00312517/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

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

Przed zmianą: 
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od terminu składania ofert przypadającego dnia 08
września 2022 r. termin związania ofert upływa w dniu 07 października 2022 r. 
Zamawiający dobrowolnie dla zachowania pełnej konkurencyjności przeprowadza postępowanie z zastosowaniem ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. z dnia 18
maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) z zm., zwana dalej Pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 24.1. Z uwagi na dobrowolne stosowanie ustawy Pzp, Wykonawcy nie
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, ponieważ do naruszenia Pzp może dojść wyłącznie w
przypadku, gdy przepisy te mają obligatoryjne zastosowanie. Mając na uwadze art. 505 ust. 1 oraz art. 513 Pzp, a także
dotychczasowe orzecznictwo Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeśli stwierdzi, że w sprawie nie mają
zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Odwołanie można wnieść tylko w sprawie, w której ww. ustawa ma
zastosowanie (jeżeli Prawa zamówień publicznych się nie stosuje, nie jest możliwe skuteczne wniesienie odwołania, a
odwołanie podlega odrzuceniu).

Po zmianie: 
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania
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ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od terminu składania ofert przypadającego dnia 12
września 2022 r. termin związania ofert upływa w dniu 11 października 2022 r. 
Zamawiający dobrowolnie dla zachowania pełnej konkurencyjności przeprowadza postępowanie z zastosowaniem ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. z dnia 18
maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) z zm., zwana dalej Pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 24.1. Z uwagi na dobrowolne stosowanie ustawy Pzp, Wykonawcy nie
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, ponieważ do naruszenia Pzp może dojść wyłącznie w
przypadku, gdy przepisy te mają obligatoryjne zastosowanie. Mając na uwadze art. 505 ust. 1 oraz art. 513 Pzp, a także
dotychczasowe orzecznictwo Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeśli stwierdzi, że w sprawie nie mają
zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Odwołanie można wnieść tylko w sprawie, w której ww. ustawa ma
zastosowanie (jeżeli Prawa zamówień publicznych się nie stosuje, nie jest możliwe skuteczne wniesienie odwołania, a
odwołanie podlega odrzuceniu).

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: 
2022-09-08 12:00

Po zmianie: 
2022-09-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-09-08 12:15

Po zmianie: 
2022-09-12 12:15
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