POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE

Jelenia Góra, dnia 19 marca 2021 r.
BZP.272.2.5.2021
Informacja o zmianie treści Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego
do kwoty 50.000 złotych pn.: Sporządzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych
Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku.
Zgodnie z zapisem ust. 10 pkt 2 Rozeznania cenowego, Powiat Karkonoski - Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. wprowadził zmianę treści
Rozeznania cenowego oraz projektu umowy – Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego:
1. Rozeznanie cenowe – zaproszenie do złożenia oferty: Opis przedmiotu zamówienia
(ust.1 pkt 5)
Zmiana treści:
„Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według bieżących potrzeb Zamawiającego,
na podstawie cyklicznych zleceń przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego, na zasadach
określonych w Projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego, przy czym Wykonawcy
nie przysługuje roszczenie o realizację wszystkich przewidywanych ilości oraz elementów zawartych
w pkt 3 lit. a-e.”
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
„Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według bieżących potrzeb Zamawiającego,
na podstawie cyklicznych zleceń przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego, na zasadach
określonych w Projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego, przy czym Wykonawcy
nie przysługuje roszczenie o realizację wszystkich przewidywanych ilości oraz elementów zawartych
w pkt 3 lit. a-e. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji poszczególnych zleceń może pojawić
się konieczność odbycia wspólnej wizji w terenie Wykonawcy z pracownikami Wydziału Dróg
(czasem z udziałem innych podmiotów) w celu prawidłowej interpretacji warunków określonego
zlecenia i spełnienia wymagań zainteresowanych stron.”
2. Rozeznanie cenowe – zaproszenie do złożenia oferty: Forma, miejsce i termin złożenia
oferty cenowej (ust. 9 pkt 1)
Zmiana treści:
„Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego) wraz
z załączonymi dokumentami należy złożyć w terminie do godz. 12:00 dniu 22 marca 2021 r.
w formie elektronicznej na adres: bzp@powiatkarkonoski.eu – w jednym (wybranym
przez Wykonawcę) z dwóch n/w sposobów:
a) poprzez przesłanie skanu dokumentów (w formacie nieedytowalnym),
b) poprzez przesłanie dokumentów podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
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Zapis ten otrzymuje brzmienie:
„Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego) wraz
z załączonymi dokumentami należy złożyć w terminie do godz. 10:00 dniu 25 marca 2021 r.
w formie elektronicznej na adres: bzp@powiatkarkonoski.eu – w jednym (wybranym
przez Wykonawcę) z dwóch n/w sposobów:
a) poprzez przesłanie skanu dokumentów (w formacie nieedytowalnym),
b) poprzez przesłanie dokumentów podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
3. Projekt umowy - Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego:
w §3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Strony umowy wspólnie uzgadniają, że będą brały udział w wspólnych wizjach w terenie,
w przypadku pojawienia się takiej konieczności w celu prawidłowej interpretacji warunków
określonego zlecenia i spełnienia wymagań zainteresowanych stron.”

Pozostałe zapisy Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty oraz projektu umowy Załącznika Nr 2 do Rozeznania cenowego pozostają bez zmian.
Zmienione Rozeznanie cenowe – zaproszenie do złożenia oferty oraz projekt umowy –
Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego dostępne będą na stronie internetowej postępowania:
http://bip.powiatkarkonoski.eu/7718/dokument/11955
Wykonawcy winni korzystać z dokumentów uwzględniających zmiany z dnia 19.03.2021 r.

