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ZP-271-4/2022 

Tuchów, dnia 19.05.2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Tuchów 

Ul. Rynek 1, 

33-170 Tuchów  

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow 

 

Nr ref. postępowania: ZP–271-4/2022 

 

Do wszystkich uczestników postepowania przetargowego na zadanie pn. 

„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP 

SMOG  - etap I” 

 

Dotyczy: Zmiany ogłoszenia nr 2022/BZP 00148572/01 z dnia 2022-05-06 oraz modyfikacji 

zapisów SWZ dla przedmiotowego zadania. 

 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 

W ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00148572/01 z dnia 2022-05-06 w następujących 

częściach zamówienia: Część nr 2, część nr 4, część nr 5, część nr 6, część nr 12 w sekcji IV w 

pkt 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia usuwa się zapis: 

„Kocioł musi posiadać wodną podłogę komory paleniskowej.”  

 

Zgodnie  z art  286  ust.  1, 5 i 6 Zamawiający  informuje  o  zmianach  w  Specyfikacji 

Warunków Zamówienia opublikowanej dnia 06.05.2022 r. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow
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PRZED ZMIANĄ: 

Rozdział III Pkt 3.1. 

3.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow do dnia 23.05.2022 r. o godz. 9:00. 

 

PO ZMIANIE: 

Rozdział III Pkt 3.1. 

3.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow do dnia 25.05.2022 r. o godz. 9:00. 

 

PRZED ZMIANĄ: 

Rozdział III Pkt 4.1. 

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godz. 9:00. 

 

PO ZMIANIE: 

Rozdział III Pkt 4.1. 

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:05. 

 

PRZED ZMIANĄ: 

Rozdział III Pkt 1.1.  

1.1. Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 

okres 30 dni tj. do dnia 21.06.2022 r. 

 

PO ZMIANIE: 

Rozdział III Pkt 1.1. 

1.1. Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 

okres 30 dni, tj. do dnia 23.06.2022 r. 
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Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia zostają bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia nr 2022/BZP 

00148572/01 z dnia 2022-05-06  w ww. zakresie. 

 

 

Burmistrz Tuchowa 

mgr Magdalena Marszałek 

 


