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ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
 
 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR.14 PRZY UL. BORELOWSKIEGO 12 W PRZEMYŚLU – I ETAP. 
 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, modyfikuje treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

1) w Rozdziale XXI – „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 07.06.2021 r., do godz. 

12:00.”; 

2) w Rozdziale XXII – „TERMIN OTWARCIA OFERT” ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2021 r., o godzinie 12:15.”. 

3) w Załączniku Nr 1 – „FORMULARZ OFERTY” pkt 1. 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) zamówienie wykonamy w terminie od 22.06.2021 r. do 16.08.2021 r.”; 

4) w Załączniku Nr 2 – „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY” w § 14 ust 1 pkt 9 

otrzymuje brzmienie: 

„9). nieprzedłożenie kopii umowy, o której mowa w § 7 ust. 14, w terminie tam określonym – 

w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek”; 

5) W Załączniku Nr 2 – „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY” w § 14, ust 1, po 

punkcie 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15). nieprzekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w § 7 ust. 18 i ust. 19 

w przypadku, gdy ich przekazanie stało się wymagalne – w wysokości 300,00 zł. za każdy 

przypadek”. 

2. Zamawiający informuje, że wskazane powyżej zmiany treści SWZ, stają się jej integralnymi częściami, 

i są wiążące przy składaniu ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1) Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  
2) ZP a/a 
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