
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: WIKDZ
NO_DOC_EXT: 2020-164083
SOFTWARE VERSION: 10.1.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: przetargi@wik.dzierzoniow.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 7

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 890611183
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 25a
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Nowak
E-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl 
Tel.:  +48 748322053
Faks:  +48 748323705
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wik.dzierzoniow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej
Numer referencyjny: JRP/5/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piława Dolna w 
Gminie Dzierżoniów, z włączeniem wybudowanych sieci do istniejącego kolektora odprowadzającego ścieki z 
Piławy Górnej do Oczyszczalni Ścieków w Bielawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WIKDZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-143416
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 212-519853

mailto:przetargi@wik.dzierzoniow.pl
http://www.wik.dzierzoniow.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519853-2020:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/10/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piława Dolna 
w Gminie Dzierżoniów, z włączeniem wybudowanych sieci do istniejącego kolektora odprowadzającego ścieki 
z Piławy Górnej do Oczyszczalni Ścieków w Bielawie, oraz czynna pomoc w zgłoszeniu zakończenia robót 
budowlanych/uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Realizacja przedsięwzięcia powinna 
umożliwić grawitacyjne odprowadzanie ścieków z posesji zabudowanych oraz planowanych do zabudowy na 
ww. terenie, poprzez projektowany kanał do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dopuszcza 
zbiorczą przepompownię ścieków jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie 
ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – w uzgodnieniu z Zamawiającym.
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane (w tym także 
projekty techniczne) i projekty wykonawcze, we wszystkich wymaganych branżach wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej, 
uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz pozwoleń niezbędnych do 
uruchomienia agregatów na przepompowniach ścieków (jeżeli dotyczy), przeprowadzenie badań i pomiarów, 
opracowanie instrukcji eksploatacji, instrukcji współpracy ruchowej, itp.,
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (z włączeniem do istniejącego kolektora) o przewidywanej długości (sieci 
grawitacyjne i tłoczne – jeżeli dotyczy) ok. 14,4 km,
3) Budowa sieciowych przepompowni ścieków (jeżeli dotyczy) wraz z urządzeniem do rozdrabniania ścieków,
4) Rozruch przepompowni ścieków, szkolenia – (jeżeli dotyczy).
5) Przygotowanie kompletów dokumentów stanowiących załączniki do zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych lub wniosku o udzielenia pozwolenia na użytkowanie do organów nadzoru budowlanego, w tym 
przede wszystkim:
a) oświadczenie kierownika budowy,
b) niezbędne protokoły badań i sprawdzeń (w tym badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności),
c) inwentaryzacja powykonawcza, wraz z informacją geodety dotyczącą zgodności obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu,
d) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i 
uzupełnione opisem (wymagane w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę).
Przedmiot zamówienia, w tym także dokumentację projektową i roboty budowlane, należy wykonać zgodnie z 
aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z uwzględnieniem Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o 
zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA 
URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM (tzw. żółty FIDIC) 1 wydanie polskie (tłumaczenie 2 wydania 
2017), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, 1215 Geneve 15, Szwajcaria.
Powinno być:
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piława Dolna 
w Gminie Dzierżoniów, z włączeniem wybudowanych sieci do istniejącego kolektora odprowadzającego ścieki 
z Piławy Górnej do Oczyszczalni Ścieków w Bielawie, oraz czynna pomoc w zgłoszeniu zakończenia robót 
budowlanych/uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Realizacja przedsięwzięcia powinna 
umożliwić grawitacyjne odprowadzanie ścieków z posesji zabudowanych oraz planowanych do zabudowy na 
ww. terenie, poprzez projektowany kanał do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dopuszcza 
zbiorczą przepompownię ścieków jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie 
ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – w uzgodnieniu z Zamawiającym.
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
1)Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane (w tym także 
projekty techniczne) i projekty wykonawcze, we wszystkich wymaganych branżach wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej, 
uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz przeprowadzenie badań i 
pomiarów, opracowanie instrukcji eksploatacji, itp.
2)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (z włączeniem do istniejącego kolektora) o przewidywanej długości (sieci 
grawitacyjne i tłoczne – jeżeli dotyczy) ok. 11,5 km,
3)Budowa sieciowych przepompowni ścieków (jeżeli dotyczy) wraz z urządzeniem do rozdrabniania ścieków,
4)Rozruch przepompowni ścieków, szkolenia – (jeżeli dotyczy).
5)Przygotowanie kompletów dokumentów stanowiących załączniki do zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych lub wniosku o udzielenia pozwolenia na użytkowanie do organów nadzoru budowlanego, w tym 
przede wszystkim:
a)oświadczenie kierownika budowy,
b)niezbędne protokoły badań i sprawdzeń (w tym badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności),
c)inwentaryzacja powykonawcza, wraz z informacją geodety dotyczącą zgodności obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu,
d) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i 
uzupełnione opisem (wymagane w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę).
Przedmiot zamówienia, w tym także dokumentację projektową i roboty budowlane, należy wykonać zgodnie z 
aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z uwzględnieniem Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o 
zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA 
URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM , 1 Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. wydania 2017), 
opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów, FIDIC (książka żółta), Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), World Trade Center II, P.O. Box 311, 1215 Geneva 15.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:



4 / 7

Wykaz i krótki opis warunków:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp i IDW (pkt 5.1, ppkt 1).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp i IDW (pkt 5.1, ppkt 2).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach określonych w ustawie Pzp i IDW (pkt 5.1, ppkt 3-8).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(zwanego dalej "Rozporządzeniem dot. dokumentów"), w §5, 7, 8 oraz IDW (pkt 6.2.1).
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozporządzeniu dot. dokumentów, w § 5 pkt 1-9 oraz w IDW (pkt 6.2.1, ppkt 1-9)
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu dot. 
dokumentów, w pkt §5 pkt 1-9 oraz w IDW (pkt 6.2.1, ppkt 1-9), dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia , a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I część 
SIWZ, w pkt jw.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp i IDW (pkt 5.1, ppkt 1).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp i IDW (pkt 5.1, ppkt 2).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach określonych w ustawie Pzp i IDW (pkt 5.1, ppkt 3-8).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(zwanego dalej "Rozporządzeniem dot. dokumentów"), w §5, 7, 8 oraz IDW (pkt 6.2.1).
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozporządzeniu dot. dokumentów, w § 5 pkt 1-9 oraz w IDW (6.2.1, pkt 1) ppkt 1.1-1.9)
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu dot. 
dokumentów, w pkt §5 pkt 1-9 oraz w IDW (6.2.1, pkt 1) ppkt 1.1-1.9), dotyczących Podwykonawcy, któremu 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia , a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 
sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I część 
SIWZ, w pkt jw.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej:
a) 2 roboty budowlane w formule zaprojektuj-wybuduj (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszeniem robót budowlanych) polegające na wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnych, o długości min. 8 
km każda (bez przyłączy);
b) 2 roboty budowlane w formule zaprojektuj-wybuduj (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę 
lub zgłoszeniem robót budowlanych) polegające na budowie przepompowni ścieków sanitarnych lub 
ogólnospławnych.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną 
przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dowody, czy zostały wykonane należycie).
2)Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę:
a)Projektanta branży sanitarnej,
b)Projektanta branży drogowej,
c)Projektanta branży elektrycznej,
d) Kierownika budowy,
e)Kierownika robót budowlanych branży drogowej,
f)Kierownika robót budowlanych branży elektrycznej,
... o wymaganiach dot. poszczególnych osób określonych w IDW.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I część 
SIWZ, pkt 5.2.2 i 6.2.3
Powinno być:
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej:
a) 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnych o długości min. 5 km (bez 
przyłączy), w tym przynajmniej jedną w formule zaprojektuj-wybuduj (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych);
b) 2 roboty budowlane polegające na budowie przepompowni ścieków sanitarnych lub ogólnospławnych.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną 
przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dowody, czy zostały wykonane należycie).
2)Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę:
a)Projektanta branży sanitarnej,
b)Projektanta branży drogowej,
c)Projektanta branży elektrycznej,
d) Kierownika budowy,
e)Kierownika robót budowlanych branży drogowej,
f)Kierownika robót budowlanych branży elektrycznej,
... o wymaganiach dot. poszczególnych osób określonych w IDW.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I część 
SIWZ, pkt 5.2.2 i 6.2.3
Numer sekcji: III.1.8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, 
której zostanie udzielone zamówienie:
Zamiast:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 
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się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I 
część SIWZ, pkt 3.8
Powinno być:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I 
część SIWZ, pkt 3.9
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/02/2021
Powinno być:
Data: 19/02/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


