
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Spółka z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 
tel. 014 62-10-562  faks. 014 62-10-564 
www.dorzeczebialej.pl   biuro@dorzeczebialej.pl  

 

 
  

 
Tuchów 

 

 
Ciężkowice 

 

 
Ryglice 

 

 
Rzepiennik  
Strzyżewski 

 

 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000218925 - Kapitał zakładowy: 74 807 000,00 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825 

 
 

 

Tuchów, 29.08.2022r. 
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Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-5/22 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla 
punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r.”. Znak postępowania ZP-5/22. 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ  
 

Na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. 
modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę energii 
elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  sp. z o.o. na okres od 1 
stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”. Zmiany wprowadzone do treści SWZ przedstawiają się 
następująco:  

 
1. W pkt 10 „Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty wymagane w postepowaniu”, ppkt 

10.5.1: 
 zamiast: 

10.5.1 ofertę oraz oświadczenia lub dokumenty towarzyszące Wykonawca jest zobowiązany złożyć 
w terminie do 26.08.2022r. 
 

 zmienia się na: 
10.5.1  ofertę oraz oświadczenia lub dokumenty towarzyszące Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

w terminie do 02.09.2022r. 
 

2. W pkt 13 „Termin związania ofertą” 
 Zamiast: 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 23.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

 zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 30.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 



 
3. W pkt 14 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 14.1: 

 zamiast: 
14.1 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za 

pośrednictwem miniportalu, do dnia 26.08.2022r. do godz. 10:00.  
 

 zmienia się na: 
14.1 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za 

pośrednictwem miniportalu, do dnia 02.09.2022r. do godz. 10:00.  

 
4. W pkt 14 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 14.8: 

 zamiast: 
14.8 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10:10 w siedzibie Spółki Komunalnej 

„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. przy ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie (obiekt oczyszczalni 
ścieków). 

 
 zmienia się na: 

14.8 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2022 r. o godz. 10:10 w siedzibie Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. przy ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie (obiekt oczyszczalni 
ścieków). 

 
Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 

Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
                                                                                                (podpis elektroniczny) 


