
 

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra, 05.01.2023 r. 
RZ.271.92.2022 

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  

na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „RENOWACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU 
PAŁACOWO-PARKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE I JEGO ADAPTACJA NA CENTRUM 
KULTURY” (KONTYNUACJA PRZERWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH)” 

                 Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.92.2022.  
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis: 
1. pkt 8 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Termin wykonania zamówienia ustala się następująco: 
 „1) Planowany termin zakończenia i odebrania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 24.10.2023 r.  

  (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). 
2) Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w pkt 1  

tj. do dnia 17.10.2023 r. zakończyć wykonywanie przedmiotu zamówienia i zgłosić pisemnie 
Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego (data zgłoszenia kierownika budowy 
o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego)”. 

2. § 2 Tomu II SWZ „Projekt umowy”, który otrzymuje brzmienie: 
„1 Planowany termin zakończenia i odebrania przedmiotu umowy ustala się do dnia 24.10.2023 r.  
     (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). 
2. Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1  

tj. do dnia 17.10.2023 r. zakończyć wykonywanie przedmiotu zamówienia i zgłosić pisemnie 
Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego (data zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu 
robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego)”. 

3. pkt 17.1, ppkt 2) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„2) Kompletną ofertę, o której mowa w pkt 16.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej nie później niż do dnia 17.01.2023 r. do godziny 10:00”. 

4. pkt 17.2, ppkt 1) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„1) Otwarcie ofert nastąpi w dni 17.01.2023 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl”. 

5. pkt 18.1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie 
„18.1 Wykonawca będzie związany z ofertą  od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni 

do dnia 15.02.2023 r”. 
 
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00516673/01 z dnia 
27.12.2022r. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Dodatkowo Zamawiający uzupełnia dokumenty zamówienia zamieszczając na stronie prowadzonego 
postępowania kompletny Projekt Wykonawczy (plik: Projekt_ Wykonawczy.zip) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia 
i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
  
 
 
 
 
                        Anna Tokarczyk 
      Przewodniczący komisji przetargowej 


