
Dobromierz, dnia 6 maja 2022 r. 
ZP.271.8.2022 

Informacja o modyfikacji  SWZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont mostu 

drogowego nad rzeką Nysa Szalona w Gniewkowie, gmina Dobromierz 

numer postępowania: ZP.271.8.2022. 

 

 

Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących modyfikacji do SWZ: 

 

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia:  
§ 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy  w terminie 11 miesięcy od 
podpisania niniejszej umowy”. 
 

2. Zmiana zapisów dotyczących płatności:  
§ 5 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Zamawiający dopuszcza 2 płatności przejściowe na wniosek wykonawcy w oparciu o wykaz i 
wycenę zaawansowania wykonanych robót oparte na kosztorysie ofertowym i potwierdzone 
przez inspektora nadzoru Zamawiającego: 

I płatność przejściowa do 30 % wynagrodzenia brutto nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
robót sporządzonego z udziałem Zamawiającego, potwierdzającego wartościowe zaawansowanie 
robót, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury – płatność nastąpi 
w roku 2022.  

II. płatność przejściowa do 35 % wynagrodzenia brutto nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
robót sporządzonego z udziałem Zamawiającego, potwierdzającego wartościowe zaawansowanie 
robót na poziomie nie niższym niż 65%, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego faktury - płatność nastąpi w roku 2023. 

III płatność końcowa po końcowym odbiorze potwierdzającym wykonanie zamówienia w całości, 
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury - płatność nastąpi w roku 
2023”. 
 

3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 maja 2022 r. godz. 10:00 
2) Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz  
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2022 r. godz. 10:05 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
 

4. Zmiana terminu związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia   28  czerwca 2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

         WÓJT 

 `           (-) Jerzy Ulbin 

            

            

      

https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz

