
 
Nr sprawy: ZP 1/ 2021        Łazy,  dnia 25.10.2021r. 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach 
42-450 Łazy, ul. Topolowa 1 
tel.  32 670 97 90, fax  32 670 97 99 
Skrzynka e-puap:  /osirlazy/SkrytkaESP  
         

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 
 
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej: PZP) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji  
Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn. „Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego 
JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 12 miesięcy”. 
 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00239363/01 z dnia 20.10.2021 r.  

W związku z poprawą omyłki pisarskiej w załączniku nr 5 do SWZ, Zamawiający zmienia treść 

załącznika nr 5 do SWZ i termin składania ofert 

 W związku z tym zmianie ulegają następujące zapisy: 

 
I. Rozdziału XIV SWZ pkt 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Zapisy w brzmieniu:  
1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj.             
do dnia 27.11.2021 r. 

 
Zmienia się na zapisy w następującym brzmieniu: 
1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj.            
do dnia 02.12.2021 r. 

 
II. Rozdziału XVI. Pkt 1. SPOSÓB ORAZ TERMIN SŁADANIA OFERT 

Zapisy w brzmieniu:  
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie 
do dnia 29.10.2021r. do godz. 09.00 
 
Zmienia się na zapisy w następującym brzmieniu: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie 
do dnia 03.11.2021r. do godz. 09.00 
 

III. Rozdziału  XVII. Pkt 1. OTWARCIE OFERT  
Zapisy w brzmieniu:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021r. o godz.10.00. 

 

Zmienia się na zapisy w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021r. o godz.10.00. 

  

IV. Zamawiający następująco zmienia i zamieszcza na stronach internetowych 
prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/  https://www.bip.osirlazy.pl/ 
poprawioną treść  załącznika nr 5 do SWZ  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.bip.osirlazy.pl/


Załącznik nr 5 do SWZ 
 

 

 

…………………………………………        
      ……………………………..   
  

(Oznaczenie pracodawcy)                                           (Miejscowość, data) 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Dotyczy: realizacji umowy nr …………………..z dnia………………….. zawartej  w wyniku 

postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadanie pn. „Usługi porządkowo 

– czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na 

okres 12 miesięcy”. 

  

 

 

Niniejszym oświadczam, że osoba/osoby uczestniczące w realizacji w/w zadania na stanowisku/kach 

robotniczym/ch jest/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze: …… etatu. 

 

 

 

 

    ……………………………………. 

(podpis pracodawcy) 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.  
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