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Wykonawcy ubiegający się 

 o udzielenie zamówienia  

 

Zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu 

w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie” 

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1492 i poz. 2275) zmienia treść SWZ. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z treścią art. 286 

ust. 3 cyt. ustawy przedłuża termin składania ofert oraz działając na podstawie art. 286 ust. 9 

cyt. ustawy zamieszcza w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

  

Zakres zmian treści SWZ jest następujący: 

 

ROZDZIAŁ 1 otrzymuje brzmienie: 

Gmina Rozprza 

Adres do korespondencji: Al. 900 – lecia 3, 97 – 340 Rozprza 

Regon: 590648008 

NIP: 71-26-57-591 

Telefon: (0-44) 649-61-08        

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rozprza.pl 

Adres strony internetowej: http://rozprza.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza postępowanie w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 

rok 2021 bezpośredni link do strony: http://bip.rozprza.pl/3197/587/izp271142021.html 
 

ROZDZIAŁ 2  otrzymuje brzmienie: 

Zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne informacje  

i dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

będą udostępniane na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

 

ROZDZIAŁ 8 pkt 3  otrzymuje brzmienie: 

Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności w postępowaniu są 

umieszczane na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl. 

 

ROZDZIAŁ 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

tj. do dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

ROZDZIAŁ 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2021 

roku do godz. 09:30 

 

ROZDZIAŁ 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2021 roku o godz. 10:00 
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ROZDZIAŁ 17 pkt 2 ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1  ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ); 

 

ROZDZIAŁ 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 3-6 powyżej. 

 

ROZDZIAŁ 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, 

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł).  

 

 

ROZDZIAŁ 40 wykaz załączników do SWZ 

Dodano załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności  informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

 

Zastępca Wójta 

/-/ Artur Cubała 

 


