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Sygn./znak sprawy: MSN/6/TP/2021 

 

Zmiana treści SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 – dalej PZP) pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze 

świadczeniem usług dystrybucji energii na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Warszawie z podziałem na 2 części – postępowanie powtórne, znak sprawy: 

MSN/6/TP/2021 

 

Zamawiający, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie działając w oparciu o 

art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, dokonuje zmiany dokumentacji ww. postępowania.  

Zmianie ulega § 10 pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

W punkcie tym błędne wskazano numer rachunku bankowego do wpłaty wadium 

 

Po zmianie § 10 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank 

BGK nr 41 1130 1017 0020 1473 3420 0002 z dopiskiem Kompleksowa dostawa 

energii elektrycznej część …….. 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 PZP w związku z dokonaną zmianą 

przedłuża termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 10:00. 

W związku z przedłużeniem termin składania ofert Zamawiający dokonuje 

następujących zmian w treści specyfikacji: 

 

§ 13 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2021 r. o godz. 10:00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 

skrzynki ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, a nie data jej wysłania. 

13.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu oraz w § 9 ust. 2 SWZ. 

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 10:30. 

 

 



 

oraz 

§ 11. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

do dnia 4.01.2022 r. 

 *** 

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami odpowiedniej modyfikacji 

ulega ogłoszenie o zamówieniu. 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców. 

 

   

 Joanna Mytkowska 

 

 Dyrektor 
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