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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III.1  

Punkt: 2  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a) posiadał środki finansowe 

lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 3.000.000 zł, b) był ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3.000.000 zł,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: numeracja zgodna z SIWZ 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów. 3. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 



oświadczenia dotyczące podwykonawców. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, 

o których mowa w części VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. Dokumenty 

podmiotów zagranicznych 1) W związku z art. 26 ust. 6 ustawy, z uwagi na fakt, że Zamawiający nie 

ma możliwości uzyskania dokumentów dotyczących podmiotów zagranicznych za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (rejestrów publicznych), jeżeli Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 

mowa w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 



dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4) W 

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

(zgodnie z wzorami określonymi w zał. nr 4 i 5 do SIWZ). 2. Wykonawca, który powołuje się na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 

oświadczenie dotyczące tych podmiotów (zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 5 do SIWZ). 3. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

oświadczenia dotyczące podwykonawców (zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 8 do SIWZ). 4. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wykaz robót 

budowlanych – potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących 

budowę minimum dwóch boisk o nawierzchni ze sztuczną trawą i powierzchnią nie mniejszą niż 

1.800 m2 (każde boisko), 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, wartości, 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. Wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w ramach jednej 

inwestycji lub dwóch różnych; 2) wykaz osób – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, kierownika robót – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, oraz kierownika robót – posiadającego uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, wraz z informacjami na 

temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert, 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 3.000.000 zł. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa 

w części VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 



nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z wzorem 

stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ). 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) oferta 

składana przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej 

musi być przedstawiona jako jedna oferta; 3) każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, 

składa w swoim imieniu oświadczenia o których mowa w ust. 1 niniejszej części SIWZ; 4) ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz za 

wyrządzone szkody w trakcie realizacji zamówienia; 5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawców obejmuje uprawnienie do poświadczenia za zgodność z oryginałem 

kserokopii wszystkich dokumentów; 6) wszelka korespondencja przesyłana będzie wyłącznie dla 

lidera (pełnomocnika); 7) jeżeli oferta złożona przez podmioty działające wspólnie zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8) wszelkie rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym lub pełnomocnikiem. 11. Dokumenty 

podmiotów zagranicznych 1) W związku z art. 26 ust. 6 ustawy, z uwagi na fakt, że Zamawiający nie 

ma możliwości uzyskania dokumentów dotyczących podmiotów zagranicznych za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (rejestrów publicznych), jeżeli Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 

mowa w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 



miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4) W 

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: numeracja zgodna z siwz: 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie terminu – w przypadku gdy: 1) 

dokonane zostaną zmiany w dokumentacji budowlanej, na podstawie której Wykonawca realizuje 

roboty budowlane; 2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne; 3) wystąpi 

konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym terminie; 4) 

wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 5) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane 

oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 6) wystąpi brak 

możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony 

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 7) wystąpią okoliczności związane z działaniem siły wyższej lub ograniczenia 

wprowadzone decyzjami władz publicznych; 8) wystąpią okoliczności – z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – dotyczące: a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, b) opóźnienia w 

przekazaniu dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c) 

konieczności zmian, przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej 

dokumentacji projektowej, d) zmian terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 3. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

umowy w zakresie wynagrodzenia – w przypadku gdy: 1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku 

VAT; 2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powodujących zmianę zakresu przedmiotu umowy. 4. 



Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

umowy dotyczących zakresu przedmiotu umowy – w przypadku gdy: 1) nastąpią zmiany treści 

przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia; 2) dokonane zostaną zmiany w 

dokumentacji budowlanej, na podstawie której Wykonawca realizuje roboty budowlane; 3) wystąpi 

konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy; 4) wystąpią okoliczności – z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego dotyczące konieczności zmian, przekazania dokumentów zamiennych budowy lub 

usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest 

uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z 

uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w umowie oraz podpisanie przez Strony aneksu do 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

W ogłoszeniu powinno być: 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie terminu – w przypadku gdy: 1) dokonane 

zostaną zmiany w dokumentacji budowlanej, na podstawie której Wykonawca realizuje roboty 

budowlane; 2) wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z 

technologią; 3) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych 

robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy uniemożliwiających realizację umowy w 

pierwotnym terminie; 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 5) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 6) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 7) wystąpią okoliczności związane z działaniem siły wyższej 

lub ograniczenia wprowadzone decyzjami władz publicznych; 8) wystąpią okoliczności – z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – dotyczące: a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, b) 

opóźnienia w przekazaniu dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był 

zobowiązany), c) konieczności zmian, przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia 

wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, d) zmian terminu dokonania odbiorów przewidzianych 

w umowie. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do umowy w zakresie wynagrodzenia – w przypadku gdy: 1) nastąpi ustawowa 



zmiana stawki podatku VAT; 2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót 

dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powodujących zmianę 

zakresu przedmiotu umowy. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia zmian do umowy dotyczących zakresu przedmiotu umowy – w przypadku 

gdy: 1) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia; 2) 

dokonane zostaną zmiany w dokumentacji budowlanej, na podstawie której Wykonawca realizuje 

roboty budowlane; 3) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub 

innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 4) wystąpią okoliczności – z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego dotyczące konieczności zmian, przekazania dokumentów 

zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej. 5. Warunkiem 

wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o ujawnionych 

okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w umowie oraz podpisanie 

przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-28, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: 8 maja 2020 r. do godz. 10.00  

 


