ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU
TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
_______________________________________________________
Numer referencyjny postępowania: DZP-291-1869/2022

L. dz. DZP-291-1869-301/2022

Kraków, 13.05.2022 r.

Zawiadomienie

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem:
31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia
o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr DZP-291-1869/2022 pn. „Zakup i dostawa mikroskopów stereoskopowych dla
Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie”.

Uzasadnienie

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazał
termin złożenia ofert do dnia 20.05.2022 r. do godz. 09:30, jednocześnie ustalając termin otwarcia
ofert na ten sam dzień na godz. 10:00.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1), zwanego dalej, w pozostałych dokumentach zamówienia,
„rozporządzeniem sankcyjnym” oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. zwanej dalej,
w pozostałych dokumentach zamówienia, „specustawą sankcyjną”, jak również w związku
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z opublikowaniem na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/ukraina/pytania-i-odpowiedzi

„Pytań

i

odpowiedzi

dotyczących

rozporządzenia i ustawy sankcyjnej” oraz zamieszczeniem pod adresem: https://www.uzp.gov.pl
/strona-glowna/slider-aktualnosci/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne/przykladowe-wzory-oswiadczenskladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne
„Przykładowych wzorów oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
uwzględniających regulacje sankcyjne” – Zamawiający doprecyzowuje zapisy zawarte w SWZ
i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące regulacji sankcyjnych.
Wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania
oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie
potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze sporządzenie ofert, poprzez wydłużenie czasu na ich
przygotowanie i złożenie – Zamawiający postanawia, co następuje:

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia:

25.05.2022 r., do godz. 09:30.

Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień:

25.05.2022 r., godz. 10:00.

………….……………………………………………..
(podpis)
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