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 ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 

 
 
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych t.j. Dz.  . z 2021 r.  poz. 1129 z pó n. zm.) Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmiany 

treści SWZ na zadanie pn:  
 

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz  z 
punktem szczepień w Turawie 

 

 
Zmiana nr 1  
Zmianie ulega punkt 2 ROZDZIAŁU XXIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Przed zmianą:  
Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 12.07.2022r. do godziny 10:00.  
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na konto ePuap  tj. datę i 

godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego. 

 
Po zmianie:  
Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 14.07.2022r. do godziny 10:00.  

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na konto ePuap  tj. datę i 

godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego. 

 
 
Zmiana nr 2  
Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIAŁU XXV. TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE                            
Z OTWARCIEM OFERT: 
 
Przed zmianą:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2022r. o godz. 12.00. 

Po zmianie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022r. o godz. 12.00. 
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Zmiana nr 3 
Zmianie ulega punkt 1 Rozdziału XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Przed zmianą:  
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 10.08.2022r.  

 
Po zmianie:  
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 12.08.2022r.  

 
 
Zmiana nr 4 
Zmianie ulega punkt 16 załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 
 
Przed zmianą:  
Rozliczenie Wykonawcy na podstawie faktur częściowych za wykonane i odebrane części przedmiotu 

umowy do wysokości 90 % wartości brutto przedmiotu umowy  a pozostałe 10 % płatne będzie po 

dokonaniu odbioru końcowego oraz po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. 

Po zmianie:  
Rozliczenie Wykonawcy na podstawie faktur częściowych za wykonane i odebrane części przedmiotu 

umowy, zgodnie z warunkami podanymi w projektowanych postanowieniach umowy/ 

 
Zmiana nr 5 
Dodaje  się część III SWZ – projektowane postanowienia umowy. 
 
 
 
Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.   

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod          

nr  2022/BZP 00247040/01 w dniu 08.07.2022r.  
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