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ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek przed upływem terminu składania ofert zmienia 
treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  
 

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap II 
Cz. nr 1 Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia. 

Cz. nr 2 Dostawa pomocy, sprzętu i zabawek do prowadzenia zajęć opiekuńczo 
– edukacyjnych i rozwojowych 

 
 
 

MIEJSCE, W KTÓRYM NALEŻY ZMIENIĆ TEKST: 
 
Rozdział IV 
Było: 
Termin wykonania zamówienia do 60 dni.  

Po zmianie: 
Termin wykonania zamówienia do 50 dni.  

 
 
Rozdział VI 
 
Było:  
Termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 13.11.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą  
 
Po zmianie:  
Termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 17.11.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą 
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Rozdział VII pkt. 8 
 
Było: 

8. Ustala się termin składania ofert na dzień 14 października 2021 r., godz.10:00. 
 
Po zmianie:  

9. Ustala się termin składania ofert na dzień 18 października 2021 r., godz.09:00. 
 
 
Rozdział IX pkt. 1 
 
Było: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2021r. o godz. 10:30. 

Po zmianie: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2021r. o godz. 09:30. 

 
Rozdział XVI pkt. 2. ppkt. 2) 
 
Było: 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 

 
Po zmianie: 

2) wykaz dostaw/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo 
ukończone – załącznik nr 4 

 
 
Rozdział XXI pkt. 2.2 
 
Było: 
Za wskazanie terminu dostawy Wykonawca otrzyma punkty za według poniższej zasady - 
maksymalnie 40 pkt. 
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Wskazanie terminu dostawy do 60 dni.  – 0 pkt 
Wskazanie terminu dostawy do 50 dni – 20 pkt 
Wskazanie terminu dostawy do 40 dni lub mniej – 40 pkt 

 
Po zmianie: 
Za wskazanie terminu dostawy Wykonawca otrzyma punkty za według poniższej zasady - 
maksymalnie 40 pkt. 

Wskazanie terminu dostawy do 50 dni.  – 0 pkt 
Wskazanie terminu dostawy do 40 dni – 20 pkt 
Wskazanie terminu dostawy do 30 dni lub mniej – 40 pkt 

 

 
 
 

Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

 

 


