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 ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 

 
 
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 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. 

 
Po zmianie:  
Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 15.07.2022r. 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 14.07.2022r. o godz. 12.00. 

Po zmianie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022r. 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 12.08.2022r.  

 
Po zmianie:  
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 13.08.2022r.  

 
 
Zmiana nr 4 
Zmianie ulega § 5 ust. 3 projektowanych postanowień umowy: 
 
Przed zmianą:  
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu  mowy  określone w § 5 ust. 1  wypłacane będzie  zgodnie 
z warunkami określonymi we wstępnej promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/8953/PolskiLad  w 
następujący sposób: 

1) do wyczerpania kwoty udziału własnego Zamawiającego – na podstawie  faktur częściowych 
wystawianych przez Wykonawcę  po zakończaniu etapu robót  ustalonego w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zadania na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych  

2) po wyczerpaniu kwoty udziału własnego Zamawiającego  o której mowa w ust.  1– na 
podstawie faktury końcowej - po zakończeniu realizacji przedmiotu  mowy i odebraniu go 
przez Zamawiającego - złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla 
dokonania odbioru końcowego robót oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych po dostarczeniu zamawiającemu kompletu dokumentacji kolaudacyjnej 
niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu  wraz z powykonawczą 
inwentaryzacją geodezyjną robót oraz potwierdzeniem przyjęcia dokumentów powstałych w 
wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego. 

3) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w całości za wykonanie przedmiotu  mowy  na 
podstawie faktury  o której mowa w pkt 2 nastąpi w maksymalnym terminie 35 dni od dnia 
odbioru przedmiotu  mowy przez Zamawiającego  co wynika z warunków wstępnej promesy 
NR 01/2021/2897/PolskiLad. 

Po zmianie:  
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu  mowy  określone w § 5 ust. 1  wypłacane będzie  zgodnie 
z warunkami określonymi we wstępnej promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/8953/PolskiŁad, w 
następujący sposób: 

1) Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w kwocie w wysokości 5% wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 na następujących zasadach: 

a) Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet 
realizacji zamówienia w kwocie stanowiącej 5% wartości wynagrodzenia brutto; 

b) Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej 
wystawionej przez Wykonawcę  z 14 - dniowym terminem płatności; 

c) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej nie 
wcześniej niż 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, ale nie pó niej niż 45 dni od 
dnia zawarcia umowy; 

d) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest on 
zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty udzielonej zaliczki  o której mowa w pkt.1), 
niezależnie od zapłaty kary umownej zgodnie z §8 umowy; 



 
 

 

 
e) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn  za które Wykonawca nie odpowiada 

zapłacona zaliczka będzie podlegała rozliczeniu w ramach wykonanych prac na 
podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

2) do wyczerpania kwoty udziału własnego Zamawiającego – na podstawie  faktur częściowych 
wystawianych przez Wykonawcę  po zakończaniu etapu robót  ustalonego w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zadania na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych  

3) po wyczerpaniu kwoty udziału własnego Zamawiającego  o której mowa w ust. punkt 2) – na 
podstawie faktury końcowej - po zakończeniu realizacji przedmiotu  mowy i odebraniu go 
przez Zamawiającego - złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla 
dokonania odbioru końcowego robót oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych, po dostarczeniu zamawiającemu kompletu dokumentacji kolaudacyjnej, wraz 
z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz potwierdzeniem przyjęcia 
dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego. 

4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w całości za wykonanie przedmiotu  mowy  na 
podstawie faktury  o której mowa w pkt 2 nastąpi w maksymalnym terminie 35 dni od dnia 
odbioru przedmiotu  mowy przez Zamawiającego  co wynika z warunków wstępnej promesy 
NR 01/2021/2897/PolskiŁad. 

 
 
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 00253481/01 w dniu 13.07.2022r.  
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