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Konopiska, dnia 07.03.2022r. 

GK.271.2.2022 

 

 

Modyfikacja dotycząca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz załączników do SWZ w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Termomoderniza-

cja  budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul.  

Lipowej)” GK.271.2.2022 

 

                                                                                
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 271 i 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo  

zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje się  

następujących zmian: 

1. w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 w rozdziale 4. Opis przedmiotu zamówienia punkt 4.2 

było – „4.2 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku wielo-

funkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach, działka nr 1525/33, obręb Konopiska. Planowane 

prace będą obejmowały część architektoniczną, elektryczną i sanitarną. Od strony południowej bu-

dynek posiada dostęp do drogi publicznej oraz parking. W budynku obecnie mieszczą się następu-

jące instytucje 

 Urząd Gminy Konopiska 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach 

 Poczta 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach” 

Jest – „4.2 Przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego przy ul. 

Lipowej w Konopiskach, działka nr 1525/33, obręb Konopiska. Planowane prace będą obejmowały 

część architektoniczną, elektryczną i sanitarną. Od strony południowej budynek posiada dostęp do 

drogi publicznej oraz parking. W budynku obecnie mieszczą się następujące instytucje 

 Urząd Gminy Konopiska 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach 

 Poczta 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach” 

2. w Ogłoszeniu o zamówieniu: 

 w sekcji IV. Przedmiotu zamówienia punkt 4.2.2) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

było – „4.2 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku wielo-

funkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach, działka nr 1525/33, obręb Konopiska. Planowane 

prace będą obejmowały część architektoniczną, elektryczną i sanitarną. Od strony południowej bu-

dynek posiada dostęp do drogi publicznej oraz parking. W budynku obecnie mieszczą się następu-

jące instytucje 

 Urząd Gminy Konopiska 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach 

 Poczta 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach” 

Jest – „4.2 Przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego przy ul. 

Lipowej w Konopiskach, działka nr 1525/33, obręb Konopiska. Planowane prace będą obejmowały 

część architektoniczną, elektryczną i sanitarną. Od strony południowej budynek posiada dostęp do 

drogi publicznej oraz parking. W budynku obecnie mieszczą się następujące instytucje 

 Urząd Gminy Konopiska 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach 
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 Poczta 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach” 

3. W Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SWZ od nr 1 do 11  

dokonuje się zmiany logotypów: 

 Było –  

 
Jest –  

 
 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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