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Z M I AN A  T RE Ś CI  S W Z 2  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Dostawa pierwszego wyposażenia do pomieszczeń budynku rozbudowanej części 

obiektu SP nr 5 przy ul. Rekowskiej 36 w Redzie, z podziałem na 2 części." 

 

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2022 r. pod 

numerem ogłoszenia 2022/BZP 00132174/01. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

02.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00143240/01. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

04.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00144009/01. 

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia: 

 

 

1) W Rozdziale II SWZ pkt 12 ppkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

„1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w maksymalnym terminie:  
Część 1 do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  

Część 2 do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  

 

Termin dostawy liczony będzie od dnia zawarcia umowy lub od dnia poinformowania 

Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do przyjęcia zamówienia 

i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia. Informacja w zakresie terminu 

gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji 

zamówienia będzie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie podpisania 

umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. 60 dni od dnia podpisania 

umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności 

oczekiwania na wyznaczenie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia 

i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia.  

Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca 

dostarczy wyroby wraz z instrukcją obsługi* w języku polskim, własnym transportem, na 

własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu 

i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.” 

 

 

 

 



2) W Formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„2) Zobowiązuję/emy* się do realizowania przedmiotu zamówienia w maksymalnym terminie:  
Część 1 do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  

Część 2 do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.” 

 

3) W § 2. Termin wykonania Wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,  ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w maksymalnym terminie od dnia 

zawarcia umowy:  
Część 1: do 60 dni kalendarzowych, tj. do dnia …………..2022 r.*  

Część 2: do 45 dni kalendarzowych, tj. do dnia …………..2022 r.*” 

 

4) Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

 
W załączeniu: 

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferta zmieniony 

Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy zmieniony 

    

 

 Z poważaniem 
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