
 

                        

    

      Drawno, dnia 18.08.2022r.  
 
                        

 
 - Do wszystkich Wykonawców- 

 
 
Znak sprawy: PIOŚ.271.14.2022.MP  
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w 
ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 
Drawno - etap III” 
 
 

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 271 ust. 1ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dalej 

ustawa Pzp, Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno zwana dalej 

„Zamawiającym”, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ): 

 

1. Zmianie ulega zapis w Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 4.3 SWZ, 

odnośnik pierwszy, który otrzymuje poniższe brzmienie: 

 

„- wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przykanalikami do posesji mieszkalnych w m. Dominikowo, Gmina Drawno w ilości 4 

egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Dla każdego z zakresów,  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików 

*.doc na płycie CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD 

(rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)”; 

 

2. Zmianie ulega zapis w pkt. 1 Wymagania stawiane Wykonawcy w Załączniku nr 1 

do SWZ Opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymuje poniższe brzmienie:  

 

„Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przykanalikami do posesji mieszkalnych w m. Dominikowo, Gmina Drawno w ilości 4 

egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdego z zakresów 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików 

*.doc na płycie CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD 

(rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)”; 

 

3. Zmianie ulega zapis w § 2 ust. 3 Przedmiot umowy, odnośnik pierwszy w 

Załączniku nr 2 do SWZ Projekt umowy,  który otrzymuje poniższe brzmienie:  

 

„- wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przykanalikami do posesji mieszkalnych w m. Dominikowo, Gmina Drawno w ilości 4 

egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Dla każdego z zakresów,  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików 

*.doc na płycie CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD 

(rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)”; 

 



 

 

B. Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SWZ.  

C. Pozostała część SWZ  pozostaje bez zmian.  

D. Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu.  

E. Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zostało zamieszczone na stronie: https://bip.drawno.pl/zamowienia-
publiczne.  

        
 
 
 
 
                  ............................................................ 
                                                                                                     (podpis kierownika Zamawiającego 
                                                                                                              lub osoby upoważnionej)  
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