
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

ZMIANA TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów” 
nr PLP.271.3.2021, Ogłoszenie nr 2021/BZP00296681/01 z dnia 2021-12-02. 

 

 Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1129 z późn. zm), 

dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

 

• Rozdział IV pkt 1 - Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 18 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy.  

• Rozdział V pkt. 5 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych w zakresie: 

1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest w posiadaniu ubezpieczenia na 

kwotę 8 000 000,00zł. z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia 

robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej 

(odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami). 

• Rozdział XI : Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

przez okres 30 dni tj. do dnia 20.01.2022 r. 

• Rozdział XII pkt. 4 Termin wnoszenia wadium upływa w dniu:  22.12.2021  o godzinie 

09:00 

• Rozdział V pkt 2 – Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 

dnia 22.12.2021 r. do godz. 09:00 

• Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 

Przyrów, w dniu  22.12.2021r. o godzinie 10:00., poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

• Rozdział VIII pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia 

będzie obliczane według wzoru:  

(Gob/Gon x 20%) * 100  

gdzie:                                                                                                                                                         



 Gob – okres gwarancji w ofercie badanej; Gon  - najdłuższy okres gwarancji spośród 

ofert nieodrzuconych,                                                                                                              

100 – wskaźnik stały,                                                                                                                              

20% - procentowe znaczenie kryterium terminu gwarancji  

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

Poniżej 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. 

Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie 

dodatkowo punktowany. 

 

• Zmianie ulega załącznik nr 2 – wzór umowy  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm), z uwagi na zmianę terminu 

składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia.  

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 2 – wzór umowy, 

który staje się integralną częścią zamówienia i publikuje zmiany na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ 


