Mniszków, dn. 01.07.2021

r.

WYKONAWCY

2P.271/3/2021/RB

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie
pn.
"Przebudowa remont drogi gminnej w ciągu drogi Radonia-Olimpiów”

i

ZMIANA

Nr 1 TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129), zamawiający informuje, iź dokonuje
zmiany
specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) dla zamówienia publicznego
prowadzonego
w trybie podstawowym na zadanie pn. "Przebudowa
remont drogi gminnej w ciągu drogi
Radonia-Olimpiów” w zakresie opisanym poniżej.

i

Zmiana

SWZ

dotyczy:

-

zmiany terminu związania ofertą;

-

zmiany terminu składania ofert;

-

zmiany terminu otwarcia ofert.

I.

Zmiana treści rozdziału 13 pkt 2 SWZ:

Treść przed zmianą:
2. Wadium musi

obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 12.08.2021 r.

Treść po zmianie:
2. Wadium musi
li.

obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 13.08.2021

Zmiana treści rozdziału 16 pkt 1 SWZ:

r.

Treść przed zmianą:
1. Wykonawca
dni

tj.

jest związany ofertą od dnia

do dnia 12.08.2021 r.

upływu terminu składania ofert przez okres 30

Treść po zmianie:
1. Wykonawca
dni

tj.

jest związany ofertą od dnia

do dnia 13.08.2021 r.

lil. Zmiana

treści

upływu terminu składania ofert przez okres 30

rozdziału 19 literaa pkt 2 SWZ:

Treść przed zmianą:
2.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w poniższym terminie:
termin: do dnia 14.07.2021
do godziny 10.00

r.

Treść po zmianie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w poniższym terminie:
termin: do dnia 15.07.2024 r. do godziny 10.00
2.

IV.

Zmiana treści rozdziału 19 litera b pkt 1 SWZ:

Treść przed zmianą:
Otwarcie ofert nastąpi w poniższym terminie:
termin: w dniu 14.07.2021
o godzinie 11.00
1.

r.

Treść po zmianie:

ofert nastąpi w poniższym terminie:
termin: w dniu 15.07.2021 r. o godzinie 11.00
1. Otwarcie

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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