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                                                                                        Do Wszystkich Wykonawców  
 
 

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy: „Budowy węzła cieplnego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR 
w Warce”. 
 
 
    Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w następującym zakresie: 
 
Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia przyjmuje następujące brzmienie: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie:  
- do 45 dni od podpisania umowy dla części nr 1. 
- do 3 miesięcy od podpisania umowy dla części nr 2. 
 
 
Rozdział XVI. Sposób oraz termin składania ofert ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
1. Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany  lub 
wycofania  oferty  dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu. 
Sposób  złożenia  oferty  opisany  został  w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
Ofertę należy złożyć na adres ePUAP Urzędu Miejskiego w Warce /23c59tyhal/skrytka. 
 
 

W związku z dokonanymi zmianami SWZ Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert do dnia 14.12.2021r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 
14.12.2021r. o godz. 10:30. 

     W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy 
specyfikacji warunków zamówienia: 

 
Rozdział XVI Sposób oraz termin składania ofert, ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2021 r., do godz. 10:00.  

 
Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021r., o godzinie 10:30. 

 

Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 30.11.2021r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 
 
 



Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania pod nazwą:  

1) SWZ_Aktualizacja 
2) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)_Aktualizacja 
3) Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy_Aktualizacja 

 
 
Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert. 
 
 
 
 


