
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa mikrobusu 9 -cio miejscowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób

niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŁANIEC

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409710

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ruszczańska 27

1.4.2.) Miejscowość: Połaniec

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.7.) Numer telefonu: 15 8650 305

1.4.8.) Numer faksu: 15 8650 328

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00010101/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-10 14:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00325602/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Zamawiający wymaga, aby samochód był fabrycznie nowy i nie używany. 
3. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w
opisie przedmiotu zamówienia - załącznik do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty opis techniczny oferowanego
pojazdu zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia (podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – opis przedmiotu zamówienia
zawierający wskazane parametry pojazdu oraz sposób dostosowania autobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich oraz wskazanie marki i
modelu oferowanego pojazdu. Nie załączenie w/w opisu bądź nie wykazanie, że oferowany
pojazd spełnia wszystkie wymagania wskazane przez Zamawiającego będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
5. Wykonawca udzieli gwarancji:
a) - gwarancja na wnętrze pojazdu, silnik (bez limitu kilometrów) - na min. 2 lata, max. 5 lat 
b) - gwarancja na lakier - na 2 lata 
c) - gwarancja na perforację nadwozia - na min. 8 lat, max.10 lat 
d) - gwarancja na zabudowę – na min. 12 m-cy. – max. 24 m-cy.
Przy czym okresy gwarancji wskazane w lit. a, c i d podlegają ocenia w ramach kryteriów oceny
ofert. 
6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i
urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów
nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają
opisanym przez Zamawiającego. 
7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych
lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych
parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte
do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez
zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych
produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:
wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.)
jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie
równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp. Udowodnienie tej okoliczności
powinno nastąpić w ofercie.
9. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp,
zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca powinien w ofercie, przy pomocy dokumentów wykazać, że oferowane przez niego
produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji
technicznych. 
10. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne
równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie
przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w
przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań,
ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być
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przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub w wymaganiach
związanych z realizacją zamówienia.
11. Użycie w SWZ lub załącznikach etykiety oznacza, że zamawiający akceptuje wszystkie
etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn
od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub
równoważnej etykiety, Zamawiający, w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne
przedmiotowe środki dowodowe, w szczególność i dokumentację techniczną producenta, o ile
dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez
niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane
przez Zamawiającego.
Wymagania dodatkowe:
12. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji
zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia
przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Zamawiający wymaga, aby samochód był fabrycznie nowy i nie używany. 
3. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w
opisie przedmiotu zamówienia - załącznik do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty opis techniczny oferowanego
pojazdu zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia (podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – opis przedmiotu zamówienia
zawierający wskazane parametry pojazdu oraz sposób dostosowania autobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim oraz wskazanie marki i
modelu oferowanego pojazdu. Nie załączenie w/w opisu bądź nie wykazanie, że oferowany
pojazd spełnia wszystkie wymagania wskazane przez Zamawiającego będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
5. Wykonawca udzieli gwarancji:
a) - gwarancja na wnętrze pojazdu, silnik (bez limitu kilometrów) - na min. 2 lata, max. 5 lat 
b) - gwarancja na lakier - na 2 lata 
c) - gwarancja na perforację nadwozia - na min. 8 lat, max.10 lat 
d) - gwarancja na zabudowę – na min. 12 m-cy. – max. 24 m-cy.
Przy czym okresy gwarancji wskazane w lit. a, c i d podlegają ocenia w ramach kryteriów oceny
ofert. 
6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i
urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów
nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają
opisanym przez Zamawiającego. 
7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych
lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych
parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte
do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez
zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych
produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:
wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.)
jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
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niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie
równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp. Udowodnienie tej okoliczności
powinno nastąpić w ofercie.
9. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp,
zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca powinien w ofercie, przy pomocy dokumentów wykazać, że oferowane przez niego
produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji
technicznych. 
10. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne
równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie
przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w
przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań,
ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być
przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub w wymaganiach
związanych z realizacją zamówienia.
11. Użycie w SWZ lub załącznikach etykiety oznacza, że zamawiający akceptuje wszystkie
etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn
od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub
równoważnej etykiety, Zamawiający, w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne
przedmiotowe środki dowodowe, w szczególność i dokumentację techniczną producenta, o ile
dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez
niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane
przez Zamawiającego.
Wymagania dodatkowe:
12. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji
zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia
przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-01-13 10:00

Po zmianie: 
2022-01-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-13 10:30
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Po zmianie: 
2022-01-18 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-02-11

Po zmianie: 
2022-02-16
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