
ZP-MPGKiM/56/IX/2021 Siemianowice Śl. 17.09.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Instalowanie paneli grzewczych na
podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy

Siemianowice Śląskie”

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zmówień publicznych (t.
j. Dz. U. z 2019r. poz 2019) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SWZ:

I. Zmianie ulegają następujące zapisy Dodatku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy:

1. W   § 1. Przedmiot i zakres umowy.  
Została zastosowana błędna numeracja:
Było:
Przedmiotem umowy jest:

Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalach
mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
1) zakres prac składających się na wykonanie zamówienia w szczególności obejmuje:
a) dostawę paneli grzewczych na podczerwień z wkładem ceramicznym ze sterownikiem, przewodami
i bezpiecznikami,
b) montaż paneli grzewczych, o maksymalnej mocy łącznie z jednym sterownikiem od 300 W - 700 W,
należy zamontować na ścianie danego lokalu mieszkalnego. Zamontowane panele grzewcze na pod-
czerwień muszą dogrzać pomieszczenia w okresie grzewczym zgodnie z obowiązującymi normami w
tym zakresie,
c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020r.„w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ” (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1608
z późn. zm) należy zamontować taką ilość paneli grzewczych aby zapewnić komfort cieplny w pomiesz-
czeniach,
w których będą montowane panele, podłączenie paneli do istniejącej instalacji elektrycznej, a w razie
konieczności podłączenie do rozdzielni licznikowej mieszkania na klatce schodowej danego budynku,
d)  w razie konieczności wykonanie montażu nowej instalacji przewodem YDY do podłączenia paneli
grzewczych na podczerwień w korytkach instalacyjnych lub pod tynkiem, łącznie z uzupełnieniem tyn-
ku 
e) wykonanie montażu puszek podtynkowych oraz sterowników (termostatów) do nastawiania odpo-
wiedniej temperatury grzewczej w lokalu mieszkalnym,
f) wykonanie montażu zabezpieczeń do paneli grzewczych wraz z podłączeniem ich do instalacji,
g) uruchomienie paneli grzewczych wraz z wykonaniem prób prawidłowego działania pod obciąże-
niem,
h) przeprowadzenie pomiarów instalacji wraz z wykonaniem pomiaru ochrony przeciwporażeniowej,
i) po zakończeniu prac, w danym lokalu mieszkalnym, uporządkowanie terenu prac po ich zakończe-
niu,

1



j) wykonanie innych prac koniecznych do realizacji zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania z punktu widzenia obowiązujących przepisów i wymogów prawa,
k) po wykonaniu prac uzyskanie wszelkich wymaganych prawem protokołów. Koszty uzyskania proto-
kołów ponosi Wykonawca,
l) Wykonawca będzie również zobowiązany do dostarczenia atestów na wbudowane materiały i urzą-
dzenia, w szczególności atestów na dostarczone panele grzewcze na podczerwień i sterowniki,
ł) rozbiórka pieców kaflowych pokojowych i kuchennych (demontaż pieców przenośnych pokojowych
i kuchennych) wraz z zamurowaniem otworów do komina i wymianą lub przetarciem tynków ścian za
piecem, uzupełnienie posadzki po piecach płytą OSB lub posadzką cementową wraz z uzupełnieniem
wykładziny oraz listew przyściennych,
3) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenia oraz ich komponenty były oznakowa-
ne przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i produ-
centa.
4) Transport, wniesienie, montaż zakupionych urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy.
5) Zamawiający zastrzega sobie także możliwość rezygnacji z części robót objętych zamówieniem, je-
żeli zajdzie taka potrzeba. W przypadku rezygnacji z danego zakresu robót, cena ofertowa zostanie po-
mniejszona o koszt tego zakresu, bez prawa domagania się przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszko-
dowania z tego tytułu. 
6) Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie  opisanym w niniej-
szej umowie oraz kosztorysie ofertowym.
7) Wykonawca oświadcza,  iż  przyjmuje  postawione wymagania  ogólne przy  realizacji  zamówienia
zgodnie
z ich brzmieniem.
8) Wykonawca wykona wszystkie prace montażowe objęte niniejszym zamówieniem rzetelnie, termi-
nowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
9) Wykonawca wywiezie, po zakończeniu prac montażowych w danym lokalu mieszkalnym na danym
obiekcie, wszelkie materiały pozostałe po wykonanych pracach montażowych.
10) Wykonawca jest zobowiązany odpady powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozu-
mieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zmianami).
11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środo-
wiska na terenie prowadzonych prac montażowych i przyległym, w stopniu całkowicie zwalniającym
od odpowiedzialności Zamawiającego.
12) Zamawiający zastrzega sobie, że prace wykonane, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę, a
także nie uzyskały pisemnej akceptacji inspektora nadzoru nie będą uwzględnione w rozliczeniu finan-
sowym.
13) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dowody zakupu
wyrobów podstawowych i atesty stwierdzające zgodność użytych wyrobów, urządzeń oraz materiałów
z obowiązującymi normami, kart gwarancyjnych i wszelkich innych związanych z tym dokumentów ko-
niecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy tych wyrobów, materiałów oraz
urządzeń.
14) Wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe kwalifi-
kacje do wykonywania przedmiotowych prac, zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt
i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania ww. prac montażowych oraz
zgodnie
z przepisami BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność BHP.
15) Do dostarczonych urządzeń Wykonawca dostarczy  szczegółową dokumentację  techniczną oraz
użytkową oferowanych urządzeń (paneli grzewczych na podczerwień i sterowników) wraz z wymaga-
nymi prawem certyfikatami, atestami i gwarancjami.
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Jest:
Przedmiotem umowy jest:

Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalach
mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
1) zakres prac składających się na wykonanie zamówienia w szczególności obejmuje:
a) dostawę paneli grzewczych na podczerwień z wkładem ceramicznym ze sterownikiem, przewodami
i bezpiecznikami,
b) montaż paneli grzewczych, o maksymalnej mocy łącznie z jednym sterownikiem od 300 W - 700 W,
należy zamontować na ścianie danego lokalu mieszkalnego. Zamontowane panele grzewcze na pod-
czerwień muszą dogrzać pomieszczenia w okresie grzewczym zgodnie z obowiązującymi normami w
tym zakresie,
c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020r.„w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ” (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1608
z późn. zm) należy zamontować taką ilość paneli grzewczych aby zapewnić komfort cieplny w pomiesz-
czeniach,
w których będą montowane panele, podłączenie paneli do istniejącej instalacji elektrycznej, a w razie
konieczności podłączenie do rozdzielni licznikowej mieszkania na klatce schodowej danego budynku,
d)  w razie konieczności wykonanie montażu nowej instalacji przewodem YDY do podłączenia paneli
grzewczych na podczerwień w korytkach instalacyjnych lub pod tynkiem, łącznie z uzupełnieniem tyn-
ku 
e) wykonanie montażu puszek podtynkowych oraz sterowników (termostatów) do nastawiania odpo-
wiedniej temperatury grzewczej w lokalu mieszkalnym,
f) wykonanie montażu zabezpieczeń do paneli grzewczych wraz z podłączeniem ich do instalacji,
g) uruchomienie paneli grzewczych wraz z wykonaniem prób prawidłowego działania pod obciąże-
niem,
h) przeprowadzenie pomiarów instalacji wraz z wykonaniem pomiaru ochrony przeciwporażeniowej,
i) po zakończeniu prac, w danym lokalu mieszkalnym, uporządkowanie terenu prac po ich zakończe-
niu,
j) wykonanie innych prac koniecznych do realizacji zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania z punktu widzenia obowiązujących przepisów i wymogów prawa,
k) po wykonaniu prac uzyskanie wszelkich wymaganych prawem protokołów. Koszty uzyskania proto-
kołów ponosi Wykonawca,
l) Wykonawca będzie również zobowiązany do dostarczenia atestów na wbudowane materiały i urzą-
dzenia, w szczególności atestów na dostarczone panele grzewcze na podczerwień i sterowniki,
ł) rozbiórka pieców kaflowych pokojowych i kuchennych (demontaż pieców przenośnych pokojowych
i kuchennych) wraz z zamurowaniem otworów do komina i wymianą lub przetarciem tynków ścian za
piecem, uzupełnienie posadzki po piecach płytą OSB lub posadzką cementową wraz z uzupełnieniem
wykładziny oraz listew przyściennych,
2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenia oraz ich komponenty były oznakowa-
ne przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i produ-
centa.
3) Transport, wniesienie, montaż zakupionych urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy.
4) Zamawiający zastrzega sobie także możliwość rezygnacji z części robót objętych zamówieniem, je-
żeli zajdzie taka potrzeba. W przypadku rezygnacji z danego zakresu robót, cena ofertowa zostanie po-
mniejszona o koszt tego zakresu, bez prawa domagania się przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszko-
dowania z tego tytułu. 

3



5) Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie  opisanym w niniej-
szej umowie oraz kosztorysie ofertowym.
6) Wykonawca oświadcza,  iż  przyjmuje  postawione wymagania  ogólne przy  realizacji  zamówienia
zgodnie
z ich brzmieniem.
7) Wykonawca wykona wszystkie prace montażowe objęte niniejszym zamówieniem rzetelnie, termi-
nowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
8) Wykonawca wywiezie, po zakończeniu prac montażowych w danym lokalu mieszkalnym na danym
obiekcie, wszelkie materiały pozostałe po wykonanych pracach montażowych.
9) Wykonawca jest zobowiązany odpady powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozu-
mieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zmianami).
10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środo-
wiska na terenie prowadzonych prac montażowych i przyległym, w stopniu całkowicie zwalniającym
od odpowiedzialności Zamawiającego.
11) Zamawiający zastrzega sobie, że prace wykonane, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę, a
także nie uzyskały pisemnej akceptacji inspektora nadzoru nie będą uwzględnione w rozliczeniu finan-
sowym.
12) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dowody zakupu
wyrobów podstawowych i atesty stwierdzające zgodność użytych wyrobów, urządzeń oraz materiałów
z obowiązującymi normami, kart gwarancyjnych i wszelkich innych związanych z tym dokumentów ko-
niecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy tych wyrobów, materiałów oraz
urządzeń.
13) Wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe kwalifi-
kacje do wykonywania przedmiotowych prac, zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt
i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania ww. prac montażowych oraz
zgodnie
z przepisami BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność BHP.
14) Do dostarczonych urządzeń Wykonawca dostarczy  szczegółową dokumentację  techniczną oraz
użytkową oferowanych urządzeń (paneli grzewczych na podczerwień i sterowników) wraz z wymaga-
nymi prawem certyfikatami, atestami i gwarancjami.

2. W   § 2. Termin  
Została zastosowana błędna numeracja oraz błędny zapis pkt 6. lit g)
Było:
1. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.06.2022r.
1.a. Termin wykonania pojedynczego zlecenia ustala się na 4 dni robocze od daty wystawienia zlece-
nia Wykonawcy.
2. Termin ustalony w ust. 1a może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia:
a) przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw i prac mon-
tażowych,
c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności.
3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, określonego w ustępie 1.a. je-
żeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego jest wynikiem zdarzeń określonych w ust. 2.
4. W przypadkach wystąpienia opóźnień przedstawionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, strony ustalą
nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie
okresowi przerwy lub postoju.
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6. Wszelkie czynności związane z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym wykonanych robót,
dokonywane będą na warunkach określonych w niniejszej umowie. Strony ustalają następujące zasa-
dy odbiorów:
a) Przedmiotem odbiorów będą roboty składające się na przedmiot umowy.
b) Ustala się następujące terminy rozpoczęcia odbioru liczone od daty pisemnego lub elektronicznego
powiadomienia Zamawiającego na adres jego siedziby o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wy-
konawcę - do 7 dni.
c)  Przed zgłoszeniem odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach
prawa lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbęd-
nych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych
atestów
i certyfikatów.
d) Zakończenie prac i osiągniecie gotowości do odbioru Wykonawca zgłosi najpóźniej w ostatnim dniu
terminu ze zlecenia. 
e) Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru, jak
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. Protokół podpisywany jest przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
f) Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do od-
bioru
z powodu nie zakończenia prac montażowych, zastosowania niezgodnego z umową materiału, niewła-
ściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może
odmówić dokonania odbioru
g) Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:
- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,
- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust.12), nowy termin zgłoszenia goto-
wości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 8 i 10, co nie wyłącza uprawnień Zama-
wiającego do naliczania kar umownych.
i) Za termin zakończenia dostawy oraz prac montażowych uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru.

Jest:
1. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.06.2022r.
1.a. Termin wykonania pojedynczego zlecenia ustala się na 4 dni robocze od daty wystawienia zlece-
nia Wykonawcy.
2. Termin ustalony w ust. 1a może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia:
a) przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw i prac mon-
tażowych,
c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności.
3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, określonego w ustępie 1.a. je-
żeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego jest wynikiem zdarzeń określonych w ust. 2.
4. W przypadkach wystąpienia opóźnień przedstawionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, strony ustalą
nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie
okresowi przerwy lub postoju.
5. Wszelkie czynności związane z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym wykonanych robót,
dokonywane będą na warunkach określonych w niniejszej umowie. Strony ustalają następujące zasa-
dy odbiorów:
a) Przedmiotem odbiorów będą roboty składające się na przedmiot umowy.
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b) Ustala się następujące terminy rozpoczęcia odbioru liczone od daty pisemnego lub elektronicznego
powiadomienia Zamawiającego na adres jego siedziby o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wy-
konawcę - do 7 dni.
c)  Przed zgłoszeniem odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach
prawa lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbęd-
nych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych
atestów
i certyfikatów.
d) Zakończenie prac i osiągniecie gotowości do odbioru Wykonawca zgłosi najpóźniej w ostatnim dniu
terminu ze zlecenia. 
e) Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru, jak
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. Protokół podpisywany jest przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
f) Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do od-
bioru
z powodu nie zakończenia prac montażowych, zastosowania niezgodnego z umową materiału, niewła-
ściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może
odmówić dokonania odbioru
g) Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:
- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,
- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w lit g) pkt 5 niniejszego paragrafu, nowy
termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 4 niniejszego pa-
ragrafu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych.
i) Za termin zakończenia dostawy oraz prac montażowych uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru.

3. W   § 2. Zmiany w umowie  
Zmianie ulega zapis pkt 2 lit. h:
Było:
h)  zmiana osoby wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, będzie możliwa na wniosek Wykonawcy
uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiające-
go kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w pkt V ust. 1 pkt 1.2.3. SWZ. Zamawiający
przewiduje również możliwość zmiany osoby/osób wskazanych w § 4 ust. 1 pkt b).
Jest:
h) zmiana osoby wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, będzie możliwa na wniosek Wykonawcy
uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiające-
go kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Rozdziale XI pkt 1 ppkt 1.2.4. SWZ. Zama-
wiający przewiduje również możliwość zmiany osoby/osób wskazanych w § 4 ust. 1 pkt b)

4. W   § 8.   Kary umowne, karne odsetki i odstąpienie od umowy  
Zmianie ulega zapis pkt 2 lit. b)
Było:
b). za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości albo
rękojmi za wady, w wysokości 0,5 % ceny  netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
liczonego od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad
Jest:
b).  za zwłokę w usunięciu  wad stwierdzonych przy  odbiorze  lub w okresie  gwarancji  jakości  albo
rękojmi za wady, w wysokości 0,5 % ceny netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego
od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

Zmianie ulega zapis pkt 3 lit. b)
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Było:
b). nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
w wysokości 0,2% ceny  netto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
następnego po upływie terminu przedłożenia projektu umowy;
Jest:
b). nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
w wysokości  0,2%  ceny  netto określonej  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  dzień  zwłoki  liczonego  od  dnia
następnego po upływie terminu przedłożenia projektu umowy;

Zmianie ulega zapis pkt 7
Było:
7.  Strony  zgodnie  postanowiły,  iż  w  przypadku  nieterminowego  uiszczenia  zapłaty  z  tytułu  kary
umownej będą naliczały odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości liczone od dnia wymagalności
roszczenia z tytułu kary umownej;
Jest:
7.  Strony  zgodnie  postanowiły,  iż  w  przypadku  nieterminowego  uiszczenia  zapłaty  z  tytułu  kary
umownej będą naliczały odsetki  za zwłokę w ustawowej wysokości  liczone od dnia wymagalności
roszczenia z tytułu kary umownej;

5. Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

W Rozdziale XVI Termin związania ofertą pkt 2:

Było:
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj:
28.09.2021r.
Jest:
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj:
29.09.2021r.

6. W Rozdziale XX Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 oraz 2:
Było:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 28.09.2021r., do godziny 900.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2021r. o godz. 1100 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert.
Jest:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 29.09.2021r., do godziny 900.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2021r. o godz. 1100 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik
…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)
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