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Turawa, 05.08.2022r.  
 

III ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  

zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SWZ na zadanie pn:  

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie  

przy ul. Opolskiej 39C 

 

 

Zmiana nr 1 

Zmianie ulega punkt 2 Rozdziału XXIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Jest: 

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 09.08.2022r. 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. 

 

Powinno być: 

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 10.08.2022r. 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 3 

Zmianie ulega punkt 1 Rozdziału XXV. TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z 

OTWARCIEM OFERT 

Jest : 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2022r. o godz. 11.00. 
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Powinno być: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022r. o godz. 11.00. 

 

Zmiana nr 3  

Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIAŁU XVII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Jest  

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 07.09.2022r.  

Powinno być 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 08.09.2022r.  

 

Zmiana nr 4  

Zmianie ulega punkt 12.5 ppkt c  ROZDZIAŁU XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Jest: 

termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia 09.08.2022r. – do dnia 07.09.2022r.” 

Powinno być: 

termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia 10.08.2022r. – do dnia 08.09.2022r.” 

 

Zmiana nr 6 

Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia  

Uzupełniono przedmiary robót. 

 

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i wymagają zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.  

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w dniu 05.08.2022r. pod nr  

2022/BZP 00294961/01 

 

WÓJT GMINY TURAWA 

/-/ DOMINIK PIKOS 


