
 

 

Gmina Lelów  
ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów  

Lelów, dnia 5 maja 2022 r. 

PIR.271.6.2022 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE  
treści specyfikacji warunków zamówienia na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie” 

 - w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00130915/01 z dnia 2022-04-22 

  

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do w/w postępowania zgodnie z art. 135 i 137 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonuje zmiany w 

treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:  

W rozdziale II  pkt. 10 wymagania dotyczące wadium winno być: 

10.1 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści 

tysięcy złotych) do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 10:00 

Wadium wnoszone może być w: 

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia Lelów nr 

rachunku: 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 , z adnotacją: Wadium nr sprawy: PIR.271.6.2022 

2) gwarancjach bankowych 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

W rozdziale III pkt. 2 sposób oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2022 r. do godz. 10:00. 

 

W rozdziale III pkt. 3 termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie 

ofert. 

 

W rozdziale III pkt. 4 termin związania z ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert tj. do dnia 14.06.2022 r. 

 

Dodaje się: 

1. załącznik nr 6 do wzoru umowy; 

Zmienia się: 

1. wzór załącznika nr 5 do SWZ – oświadczenie o aktualności; 

 

Powyższe stanowią zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, i prowadzą do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu.  
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