
 

Jelenia Góra, 06.02.2023 r. 
RZ.271.8.2023 

 
 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  

na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „Przebudowa oświetlenia na ulicy Dwudziestolecia  
i na ulicy Podgórzyńskiej w Jeleniej Górze (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) 

                  Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.8.2023.  
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis: 

1. pkt 7 Tomu I SWZ „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje brzmienie: 
„Planowany termin wykonania zamówienia tj. przedmiotu umowy ustala się do 9 miesięcy licząc od daty 
zawarcia niniejszej umowy (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych) 
przy uwzględnieniu, iż: 
1) W terminie do 5 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dokumentację projektową oraz dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia  
na budowę; 

2) Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w zdaniu 1  
zakończyć wykonywanie robót budowlanych i zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru 
końcowego”.  

2.  § 2 Tomu II SWZ „Projekt umowy”, który otrzymuje brzmienie: 
„1. Planowany termin wykonania zamówienia tj. przedmiotu umowy ustala się do 9 miesięcy licząc  

 od daty  zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ___.___.2023 r. (data podpisania protokołu odbioru  
końcowego robót budowlanych) przy uwzględnieniu, iż: 
1)  w terminie do 5 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dokumentację projektową oraz dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia 
na budowę.  

2) Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1 zdanie 1  
tj. do dnia ___.____.2023 r. zakończyć wykonywanie robót budowlanych i zgłosić pisemnie 
Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

 
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00074765/01 z dnia 
01.02.2023r. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia 
i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
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