Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Jelenia Góra, dnia 26 kwietnia 2021 r.
BZP.272.1.4.2021

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.
Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego”
Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Powiat Karkonoski – Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, oraz załączników do SWZ, tj.: Formularza ofertowego
(Załącznika Nr 1 do SWZ) oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika Nr 3
do SWZ):
1.

Dział XIX SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) – ust. 1:
Zmiana treści:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni,
tj. do dnia 29 maja 2021 r.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni,
tj. do dnia 3 czerwca 2021 r.

2.

Dział XXII SWZ (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) – ust. 7:
Zmiana treści:
7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do godz. 12:00 w dniu
30 kwietnia 2021 r.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do godz. 12:00 w dniu
5 maja 2021 r.

3.

Dział XXIII SWZ (TERMIN OTWARCIA OFERT) – ust. 1:
Zmiana treści:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:30 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2021 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10.

4.

Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SWZ) – zmiana zapisu w kolumnie 2 w pozycji 4
tabeli zawartej w ust. 3 (pojemność silnika):
Zmiana treści:
Opis minimalnych wymagań Zamawiającego
1

4. Silnik

Opis oferowanych
parametrów/wyposażenia***
2

wysokoprężny
moc minimum 130 KM
pojemność maksymalnie 2 000 cm3

3

TAK* / NIE*
………. KM
…………cm3
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Zapis ten otrzymuje brzmienie:
Opis minimalnych wymagań Zamawiającego
1

2

4. Silnik

5.

Opis oferowanych
parametrów/wyposażenia***

wysokoprężny
moc minimum 130 KM
pojemność minimum 1 900 cm3

TAK* / NIE*
………. KM
…………cm3

3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do SWZ) – zmiana w pozycji
3 tabeli Specyfikacji technicznej (pojemność silnika):
Zmiana treści:
Opis
3. Silnik

Minimalne wymagane parametry
wysokoprężny
moc minimum 130 KM
pojemność maksymalnie 2 000 cm3

Zapis ten otrzymuje brzmienie:
Opis
3. Silnik

Minimalne wymagane parametry
wysokoprężny
moc minimum 130 KM
pojemność minimum 1 900 cm3

Pozostałe zapisy SWZ oraz Załączników Nr 1 i 3 do SWZ nie podlegają zmianom.
Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje SWZ oraz Załączników Nr 1 i 3 do SWZ,
zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/12387.
Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje SWZ oraz Załączników Nr 1 i 3 do SWZ
zostaną usunięte z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz
zmodyfikowanych dokumentów.
Wykonawcy winni korzystać z SWZ oraz Załączników Nr 1 i 3 do SWZ oznaczonych:
„po zmianach z dnia 26.04.2021 r.”.
WAŻNE: Z uwagi na to, że zmiana treści SWZ jest istotna do sporządzenia oferty
i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ
i przygotowanie ofert, Zamawiający – zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy – wydłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, tj. do godz. 12:00 w dniu 05.05.2021 r.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy, w wyniku zmiany treści SWZ
prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień Publicznych
zamieszczone zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zostanie ponadto opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/12387.

