
 

         Wałbrzych, dnia 06.08.2021 r. 

 

ZMIANA TREŚCI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 
 
 

W nawiązaniu do wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy”, Zamawiający dokonuje uzupełnienia załącznika nr 9 do SWZ 
(dokumentacja projektowa) o informacje o równoważności – według udostępnionej na stronie 
internetowej Zamawiającego tabeli. 
Poza tym Zamawiający do rozdz. IX SWZ dodaje ustęp 9 o brzmieniu:  
„Ze względu na wysokie koszty prowadzenia rachunku bankowego wynikające z zawartej umowy 
pomiędzy Zamawiającym a bankiem zaleca się wnoszenie wadium w innej formie niż pieniężna ” 
Zamawiający do rozdz. XVI SWZ dodaje również ustęp 9 o brzmieniu:  
„Ze względu na wysokie koszty prowadzenia rachunku bankowego wynikające z zawartej umowy 
pomiędzy Zamawiającym a bankiem zaleca się wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w innej formie niż pieniężna”.  
W związku z powyższym w rozdz. XII ust. 1 i ust. 2 SWZ Zamawiający dokonuje następującej zmiany: 
1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej w terminie do dnia 13.08.2021 r. do  

godz. 900 Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (dedykowane formularze dostępne 
na ePuap). 

2. Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w dniu  13.08.2021 r. o godz. 1000. 
W rozdz. X ust. 1 SWZ Zamawiający dokonuje również następującej zmiany: 

„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 

dni, tj. do dnia 11.11.2021 roku”. 
Ponadto Zamawiający dokonuje aktualizacji tekstu jednolitego w całej SWZ i w ogłoszeniu  

o zamówienia w miejscach, w których wymieniono ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych tj. „(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, wraz z późniejszymi zmianami)”  
zastępuje się zapisem „(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami)”. 
 

PODSTAWA PRAWNA: art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami). 
„W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ”. 
 
  
 

        
 

 


