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Modyfikacja SWZ nr 1 

 
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, w następującym zakresie: 
 

1. Rozdział VIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 
1) W części I - w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla pozycji nr 1, 

2, 24 i 25 Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1a do SWZ, a w zakresie 
pozostałych pozycji – w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

2) W części II – w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.” 
2. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert do dnia 01.06.2021 r. Ilekroć w 

SWZ występuje data 28.05.2021 r. zastępuje się ją datą 01.06.2021 r. 
3. Rozdział XII pkt 3 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 30.06.2021 r. 
włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.” 

4. W załączniku nr 4a do SWZ, §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 90 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla pozycji nr 1, 2, 24 i 25 Kalkulacji cenowej 
stanowiącej załącznik nr 1a do SWZ, a w zakresie pozostałych pozycji – w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

5. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają 
niezmienione. 

 


