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dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, dotyczące Przebudowy  

i rozbudowy odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku. 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00067460/02 z dnia 2022-02-24. 

 

 

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

publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), zamawiający zmienia treść specyfikacji 

warunków zamówienia, w następujący sposób. 

 

1.  Na stronie tytułowej SWZ, nazwa zamówienia powinna brzmieć:  

„Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck”. 

 

2. W rozdziale III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 1 nazwa zamówienia otrzymuje 

brzmienie: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku.” 

 

3. W rozdziale XXI SWZ – Wymagania dotyczące wadium, w punkcie 3, dopisek powinien 
brzmieć: „Wadium – Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku” 

 

4. W załączniku nr 1 do SWZ-  Formularz oferty, nagłówek otrzymuje brzmienie: 

Oferta złożona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego robot 

budowlanych: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku. 

 

5. W załączniku nr 2 do SWZ -oświadczenie: użyta nazwa powinna brzmieć: „Przebudowa i 

rozbudowa odcinka ul. W, Witosa w Kłobuck”.  

 

6. W załączniku nr 2a do SWZ oświadczenie: użyta nazwa powinna brzmieć: „Przebudowa i 

rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck”.  

 

7. W załączniku nr 3 SWZ Opis przedmiotu zamówienia ,  

a) punkt  1 Nazwa zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck” 

b) punkt 2 Zakres Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie: 

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku. długość 
odcinka 629,21 m. 
 

8. W załączniku nr 4 do SWZ wzór umowy: w § 1 umowy, punkt 1 powinien brzmieć: 

 „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck”. 



 

9. W załączniku nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy: użyta nazwa powinna brzmieć: 

 „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck”.  

10. W załączniku nr 5a do SWZ Oświadczenie Wykonawcy: użyta nazwa powinna brzmieć: 

 „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck”. 

11. W załączniku nr 6 do SWZ Wykaz osób: użyta nazwa powinna brzmieć: 

 „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck”. 
 
12. W załączniku nr 7 do SWZ Wykaz robót: użyta nazwa powinna brzmieć:  

„Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck”. 

 

13. W załączniku nr 8 do SWZ grupa kapitałowa: użyta nazwa powinna brzmieć: „Przebudowa i 

rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck”. 

 

 

 

 

 

Podpisał /-/ 

Burmistrz Kłobucka 

Jerzy Zakrzewski  


