
Strzelce Opolskie 10 sierpnia 2022 r. 

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia 

Przedmiot zamówienia 
Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych 
oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Op.) 

Znak sprawy ZP.271.3.12.2022 

Zamawiający, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa PZP, dokonał zmiany treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, w poniżej określonym zakresie. 

1) Zmiana załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku ze stwierdzoną omyłką na etapie 
udostępniania SWZ na stronie prowadzonego postępowania. 
Zastępuje się zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, załącznik do SWZ „Dokumentacja 
projektowa (4)” załącznikiem „Dokumentacja projektowa (4) - korekta”. W nowym załączniku (.zip): 
• plik „A.02 2 - Bieżnia, rów z wodą do biegu z przeszkodami” został zastąpiony „A.02 2 - Bieżnia”, 
• usunięto plik: „A.04 4 - Skocznia do skoku o tyczce”. 

Ponadto dodano pliki:  
• A.09 Projekt zagospodarowania terenu - zmiany nieistotne; 
• OPIS STADION LA Strzelce Opolskie_PT_R1_bez rowu z wodą. 

Zatem nowy załącznik „Dokumentacja projektowa (4) - korekta” składa się z następujących plików: 
• A.01 Projekt zagospodarowania terenu.pdf 
• A.02 2 – Bieżnia.pdf 
• A.03 3 - Skocznia do skoku w dal i trójskoku.pdf 
• A.05 5 - Rzutnia do rzutu oszczepem.pdf 
• A.06 6 - Rzutnia do pchnięcia kulą.pdf 
• A.07 7 - Skocznia do skoku wzwyż.pdf 
• A.08 Piłkochwyt.pdf 
• A.09 Projekt zagospodarowania terenu - zmiany nieistotne.pdf 
• OPIS STADION LA Strzelce Opolskie_zmiany nieistotne.pdf 

2) Zmiana terminu na składanie ofert oraz odpowiednio termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, w celu 
możliwości zapoznania się wykonawców z wprowadzonymi zmianami oraz w związku ze złożonym Odwołaniem,  
Zmianie uległy zapisy w SWZ 
• zmienienia się zapis punktu 35.1 SWZ: 

Zapis obecny Zmiana 

Wykonawca będzie związany ofertą do 
dnia 12 września 2022 r. 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22 
września 2022 r.  

• zmienienia się zapis punktu 42.7 SWZ: 

Zapis obecny Zmiana 

Termin składania ofert upływa w dniu 
16 sierpnia 2022 r. o godzinie 1000. 

Termin składania ofert upływa w dniu 
25 sierpnia 2022 r. o godzinie 1000. 

• zmienienia się zapis rozdziału 43.1 SWZ: 

Zapis obecny Zmiana 

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 222 ustawy PZP, 
w siedzibie Zamawiającego o godz. 1200 
w dniu upływu terminu składnia ofert 
(16 sierpnia 2022 r.), poprzez użycie 
mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego na miniPortalu. 

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 222 ustawy PZP, 
w siedzibie Zamawiającego o godz. 1200 w dniu 
upływu terminu składnia ofert (25 sierpnia 
2022 r.), poprzez użycie mechanizmu do 
odszyfrowania ofert dostępnego na 
miniPortalu. 

W konsekwencji wprowadzonych zmian, zostaną odpowiednio zmienione następujące dokumenty: 
• Specyfikacja Warunków Zamówienia i załączniki 
• Ogłoszenie o zamówieniu 


