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Kamionka Wielka, dnia 01 czerwca 2022 r. 

GKiOŚ.271.6.2022 

Wykonawcy w postępowaniu  

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na 

terenie gminy Kamionka Wielka”.  

I. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 

poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka,  

33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że zmienia treść 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, w następujący sposób:  

1) w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4 lit. b) SWZ otrzymuje brzmienie:  

 „Zadanie 2:  

- „Droga nad stacją” w miejscowości Kamionka Wielka. 

-  „Droga Głodówka” w miejscowości Kamionka Wielka. 

-  „Droga Fydówka” w miejscowości Kamionka Wielka. 

-  droga dz. ew. 3285 w miejscowości Kamionka Mała. 

- „Droga Ugory” w miejscowości Mystków. 

-  „Droga Michalikówka” w miejscowości Królowa Polska. 

- „Droga Za rzeką” w miejscowości Mszalnica Zagóra.  

- droga dz. 645 w miejscowości Bogusza. 

- droga dz. 545/2 w miejscowości Bogusza. 

- „Droga Syjutówka” w miejscowości Jamnica. 

- „Droga Zagroda” w miejscowości Kamionka Wielka”. 

2) w Rozdziale V – Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych – pkt 1 lit. b) SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Zadanie 2:  

- „Droga nad stacją” w miejscowości Kamionka Wielka. 

-  „Droga Głodówka” w miejscowości Kamionka Wielka. 

-  „Droga Fydówka” w miejscowości Kamionka Wielka. 

-  droga dz. ew. 3285 w miejscowości Kamionka Mała. 

- „Droga Ugory” w miejscowości Mystków. 



-  „Droga Michalikówka” w miejscowości Królowa Polska. 

- „Droga Za rzeką” w miejscowości Mszalnica Zagóra.  

- droga dz. 645 w miejscowości Bogusza. 

- droga dz. 545/2 w miejscowości Bogusza. 

- „Droga Syjutówka” w miejscowości Jamnica. 

- „Droga Zagroda” w miejscowości Kamionka Wielka”. 

3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w zakresie wskazanym powyżej stanowi załącznik do 

niniejszego pisma.  

4) Załącznik nr 2 do SWZ staje się „Zmienionym Załącznikiem nr 2 do SWZ”. 

5) Załącznik nr 9 do SWZ staje się „Zmienionym Załącznikiem nr 9 do SWZ”. 

6) W SWZ, w każdym miejscu, gdzie występuje zapis:  

a) „Załącznik nr 2 do SWZ” zastępuje się go zapisem: „Zmieniony Załącznik nr 2 do 

SWZ”; 

b) „Załącznik nr 9 do SWZ” zastępuje się go zapisem: „Zmieniony Załącznik nr 9 do 

SWZ”.  

7) Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Powyższe sprostowanie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy 

powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

II. POUCZENIE 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ. 

Załączniki:  

1) Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ. 

2) Zmieniony Załącznik nr 9 do SWZ. 

     Wójt Gminy  

Kamionka Wielka 

(-) Andrzej Stanek 

 .……………………………..……………………… 
 (podpis kierownika zamawiającego) 

Otrzymują:  
1. Strona internetowa: Platforma zakupowa (619526) 

   BIP Urząd Gminy Kamionka Wielka 
2. aa. UG - GKiOŚ. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/619526
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka

