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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

MCS.RI.3301.1.2023                                                                  Bełchatów, 2023.03.29 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa  

i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo – Sportową  
w Bełchatowie  - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ  

 Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie 

przedstawionym poniżej:  

• SWZ: 

-  Rozdziału IV. (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 2  

➢ Przed zmianą: 

(…) i) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium 

potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego 

przetworzenia (recyklingu) (…) 

➢ Po zmianie:  

(…)  i) Dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium lub 

dokument wystawiony przez firmę zajmującą się kompleksową gospodarką 

odpadami z tworzyw sztucznych w tym recyklingiem, który potwierdza, iż 

oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) 

(…) 

 

- Rozdziału X. (Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia  

i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 

wykluczenia) pkt 1 ppkt 7 lit i): 
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➢ Przed zmianą: 

(…) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium 

potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego 

przetworzenia (recyklingu) (…) 

➢ Po zmianie:  

(…)  Dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium lub 

dokument wystawiony przez firmę zajmującą się kompleksową gospodarką 

odpadami z tworzyw sztucznych w tym recyklingiem, który potwierdza, iż 

oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) 

(…) 

 

- Rozdziału XVI. (Wymagania dotyczące wadium) ust. 2  

➢  Przed zmianą: 

(…) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. dnia 

31.03.2023 r. o godz. 09:00. (…) 

➢ Po zmianie: 

(…) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. dnia 

06.04.2023 r. o godz. 09:00. (…) 

 

- Rozdziału XVII. (Termin związania ofertą) ust. 1  

➢  Przed zmianą: 

(…) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 

29.04.2023 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. (…) 

➢ Po zmianie: 

(…) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 

05.05.2023 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. (…) 

 



                                                                                       

3 
 

- Rozdziału XVIII. (Miejsce i termin składania ofert) ust. 1  

➢  Przed zmianą: 

(…) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić  

na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/736391 w myśl ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia: 31.03.2023 r. do godziny 

09:00. (…) 

➢ Po zmianie: 

(…) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić  

na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/736391 w myśl ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia: 06.04.2023 r. do godziny 

09:00. (…) 

 

- Rozdziału XIX. (Otwarcie ofert) ust. 1  

➢  Przed zmianą: 

(…) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, 

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,  

tj. 31.03.2023 r. o godz. 10:00. (…) 

➢ Po zmianie: 

(…) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, 

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert, tj. 06.04.2023 r. o godz. 10:00. (…) 

 

• Załącznik nr 6 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia ( ust. 2 pkt 2.2 lit. i)):  

➢ Przed zmianą: 

(…) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium 

potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego 

przetworzenia (recyklingu)(…) 

 

 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/736391
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/736391
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➢ Po zmianie: 

(…) Dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium lub 

dokument wystawiony przez firmę zajmującą się kompleksową gospodarką 

odpadami z tworzyw sztucznych w tym recyklingiem, który potwierdza, iż 

oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) 

(…) 

 

 

      Przewodniczący komisji przetargowej 

 

                                            Michał Piotrowski 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Otrzymują: 

1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow 
2. a/a.  

http://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

