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- Strona internetowa prowadzonego postępowania- 
 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia                               

11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 

instalacji kotłowni gazowych dla budynków użyteczności publicznej” 

 
Działając na podstawie art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych( t. j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Gmina 

Opoczno, informuje o zmianie treści SWZ. 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ  
 

ZAPISY W SWZ PRZED ZMIANĄ: 
 

 

Rozdział 6 : 

”6.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 8 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

6.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kotłów gazowych  w ramach jednego 

budynku użyteczności publicznej nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po 

sobie (3 dni dla każdej instalacji).  

Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą 

robotę w zakresie jednego budynku”. 
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ZAPISY W SWZ PO DOKONANIU ZMIANY: 

 

Rozdział 6 : 

”6.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 8 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

6.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kotłów gazowych  w ramach jednego 

budynku użyteczności publicznej nie trwało dłużej niż 5 dni roboczych następujących 

po sobie (5 dni dla każdej instalacji).  

Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą 

robotę w zakresie jednego budynku”. 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 
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