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ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy postępowania pn.: Zaprojektowanie oraz budowa skateparku przy ulicy 22 Stycznie w Przemyślu.
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Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, modyfikuje treść
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian:
1) w Rozdziale IX – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 28.12.2021 r,”
2) w Rozdziale XXIII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) w ust. 11 po punkcie 4 dodaje się punkt 5) w brzmieniu:
„5) przedmiotowe środki dowodowe”,
b) w ust. 15 i 16 usuwa się skreślenie.
3) w Rozdziale XXV – „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” – ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 26.10.2021 r., do godz.
09:00.”;
4) w Rozdziale XXVI – „TERMIN OTWARCIA OFERT” – ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2021 r., o godzinie 09:05.”.
5) w Rozdziale XXVII – „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” – ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 24.11.2021 r.”
6) Rozdział XXXI – PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – otrzymuje brzmienie:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków
dowodowych:
certyfikatów na oferowane urządzenia skateparku wydane przez jednostki posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji.
2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1,
wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, wówczas
Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym, w tym wezwaniu
terminie.
4. Przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r., poz. 670 z późn. zm.), to znaczy, że muszą być sporządzone w jednym z formatów
wymienionych w Załączniku Nr 2 (część dotycząca danych zawierających dokumenty
tekstowe) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Przedmiotowe środki dowodowe muszą być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca – jako dokument elektroniczny, przekazuje
się ten dokument.
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7. W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
przedmiotowych środków dowodowych dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
może dokonać również notariusz.
7) w Załączniku NR 1 do SWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
OŚWIADCZAMY, zamówienie wykonamy w terminie: do 28.12.2021 r.”
8) w Załączniku NR 2 do SWZ w §2 TERMIN WYKONANIA UMOWY w ust. 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) do dnia 28.12.2021 r. w zakresie, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 3.”
9) w Załączniku NR 2 do SWZ w §17 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY w ust. 2 po pkt 4 dodaje
się pkt 5-8 o treści:
„5) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków
ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – o okres wynikający z korzystania z tych środków;
6) ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac;
7) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych
i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania
klauzuli ostateczności, o czas wynikający z opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienia nie wynikają
z winy Wykonawcy;
8) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót
z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o okres uniemożliwiający
wykonywanie prac”.
Pozostałe zapisy SWZ oraz załączników pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że wskazane powyżej zmiany treści SWZ stają się jej integralnymi częściami, i są
wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Sekretarz Miasta

Dariusz Elektronicznie
podpisany przez
Stanisła Dariusz
Stanisław Łapa
2021.10.19
w Łapa Data:
15:09:48 +02'00'

Otrzymują:
1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. ZP a/a
Załącznik:
1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
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