
   
 

 

Krośnice, dnia 28 września 2022 r.  

RGPOŚiI.271.21.1.2022 

 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu przetargowym 

 

 

 

dotyczy: zamówienia publicznego  znak: RGPOŚiI.271.21.2022 z dnia 14 września 2022 

roku: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice” 

 

 

 Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)  Zamawiający modyfikuje treść SWZ w 

następujący sposób: 

1. Strona tytułowa SWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu. 

2. Pkt. 15.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: 

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 

10.10.2022 r., godz. 10:00” 

3. Pkt. 15.2 SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 października 2022 r. o godz. 10:40” 

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część postępowania przetargowego znak 

RGPOŚiI.271.21.2022 z dnia 14 września 2022 roku i jest wiążąca dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Wójt Gminy Krośnice 



   
 

 

GMINA KROŚNICE 

ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice 

tel. (0-71) 384-60-00, fax.(0-71) 384-60-15 

NIP: 916-13-04-684, REGON: 931934704 

http://bip.krosnice.pl/, E-mail:sekretariat@ug.krosnice.pl 

 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice  

 

 

     

 

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  zwanej  dalej w skrócie 

„ustawą”  

 

nr zamówienia publicznego   RGPOŚiI.271.21.2022  

 

 

Tryb postępowania:     podstawowy bez negocjacji 

 

 

Podstawa prawna:  art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266 – 274, ar. 276, art. 277 ust. 1, 

art. 280, art. 281, art. 283-286 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

ze zm.).  

 

 

 

termin składania ofert……………………..........…………….....   10.10.2022 r. do godz. 10 00 

 

termin otwarcia ofert……………………........…………...……….  10.10.2022 r. o godz. 10 40 

 

 

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami 

 

w zakresie procedury przetargowej.................................    Krzysztof Bień tel. (071) 38 46 026 

 

w zakresie przedmiotu zamówienia.......................... Sylwia Marciszewska, Jarosław 

Krzywiński tel. (071) 38 46 029, (071) 38 46 019 

http://bip.krosnice.pl/
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mailto:sekretariat@ug.krosnice.pl

		2022-09-28T10:13:48+0200
	Andrzej Biały




