
 

 
 

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Operacja pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza” realizowana przy dofinansowaniu środków 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
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RGI.271.2.2021                                                                                Świlcza, dn. 18.02.2021 r. 

Modyfikacja treści SWZ nr 1 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza  

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019) na roboty budowlane, nazwa zadania: 

Przebudowa drogi gminnej nr 137609R  na działkach nr ewid. 4694/53, 4776/3  
w miejscowości Świlcza 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 05 lutego 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem: 2021/BZP 00005776/01 
oraz platformie zakupowej pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza   
Planowany termin składania ofert: do 23 lutego 2021 r. do godz. 10:00  

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Gmina Świlcza zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia:  

1) Rozdziału XVI: 
Rozdział XVI pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego  
w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy nr rachunku: 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074  
z dopiskiem: „Wadium  - nr postępowania RGI.271.2.2021”. 

     UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 
uznania    rachunku Zamawiającego.”. 

     Uwaga!!! 

     Wadium wpłacone na konto podane w SWZ do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy tj. na konto nr  69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 zostanie uznane 

przez Zamawiającego za prawidłowo wpłacone. 

2) Załącznik nr 8 do SWZ – projekt umowy: 
§ 15 ust. 1  pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto zadania o którym mowa w § 1 

ust. 1 określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki”. 

 

----------------------------------------------- 

Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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