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ZMIANA 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.)  dokonał zmiany treści SWZ , w  postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-
Kramarzówka-Helusz w km 0+000 - 8+365 w następujący sposób: 
 
 

1. Zmianie ulega treść SWZ – Załącznik Nr 2 Kosztorys Ofertowy w brzmieniu:   

  Jest: 
     Wiersz 4 PODBUDOWY – jednostka/Nazwa jest    m

3 

        
Wiersz 4 PODBUDOWY – jednostka/Ilość jest   7,50 

 

Po poprawieniu ma być:  

     Wiersz 4 PODBUDOWY – wykreśla się zapis w kolumnie jednostka/Nazwa
 

        
Wiersz 4 PODBUDOWY – wykreśla się zapis w kolumnie jednostka/Ilość 

 
2. Zmianie ulega treść SWZ – str. nr 11 : Część 17 (Termin związania ofertą) - ust. 1 w brzmieniu:   

  Jest: 
     Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 23.06.2021r. 
 

Po poprawieniu ma być:  
      Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 25.06.2021r. 

 
3. Zmianie ulega treść SWZ – str. nr 11 : Część 17 (Miejsce i termin składania ofert) ust. 1 w brzmieniu:   

  Jest: 

     Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw  w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

do dnia 24.05.2021r. do godziny 10
00 

 

Po poprawieniu ma być:  

      Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw  w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
do dnia 26.05.2021r. do godziny 11

00
. 

 
4. Zmianie ulega treść SWZ – str. nr 12 : Część 18 (Otwarcie ofert) ust. 1 w brzmieniu: 
 

  Jest: 

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2021r. o  godz. 10
15 

 

Po poprawieniu ma być:  
      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2021r. o  godz. 11

05
 

 
 

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące przy składaniu ofert.  

 

 
 
 

Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz - Inspektor 
tel. 16 621 64 49  wew: 27 
tel. kom.: 730 611 617  
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
                                                                                                                                                                       p.o. Dyrektora 
                                                                                                                                                                 mgr Robert Dąbrowski 
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