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Zamawiający: Gmina Imielin                                                                                        Imielin, dnia 22.03.2023r. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Informacja o zmianie treści SWZ 
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu i kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie 
 wraz z przebudową drogi.”   

 

Nr sprawy: GK.271.7.2023 
 

         Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

I. W treści SWZ w rozdziale XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM jest (przed 
zmianą):  
1. Wykonawca składający ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany 
jest wnieść wadium  w wysokości:  60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
2. Wadium powinno być wniesione zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP przed upływem 
terminu składania ofert, tj.: do dnia 24.03.2023r. do godz. 10:00. 
 

Powinno być (po zmianie):  
1. Wykonawca składający ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany 
jest wnieść wadium  w wysokości:  60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
2. Wadium powinno być wniesione zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP przed upływem 
terminu składania ofert, tj.: do dnia 30.03.2023r. do godz. 10:00. 
 
II. W treści SWZ w rozdziale XI. TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT jest 
(przed zmianą):  
1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2023r. do godziny 
10:00. 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2023r. o godzinie 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin. 
 
Powinno być (po zmianie):  
1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2023r. do godziny 
10:00. 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2023r. o godzinie 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin. 
 

III. W treści SWZ w rozdziale X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ jest (przed 
zmianą):  
2.Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do  22 kwietnia 2023 r. 
 

Powinno być (po zmianie): 

2.Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do 27 kwietnia 2023 r. 
 

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 
                                                                                           

 
MIASTO IMIELIN 

41-407 Imielin, ul. Imielińska 81 
tel. 32/225 55 05 

NIP 222-00-41-486 
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