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Zmiana nr 2 do SWZ  

w przetargu pn. 

Dostawa mikrobusu 9 -cio miejscowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Zmniejszenie barier transportowych na rzecz 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup mikrobusa 9-cio 

miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" Obszaru D programu 

pn. "Program wyrównywania różnić między regionami III"  - 2021 r. współfinansowanego 

ze środków PFRON  

W związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia podstawy 

wykluczenia określone w rozdz. XIII pkt 3.1.1.3. SWZ oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 

13.01.2022r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 13.01.2022r. godz. 10:30. 

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIII pkt 3.1.1.3, który otrzymuje brzmienie: 

„3.1.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),” 

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, tj. do dnia 11.02.2022r.” 

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: 

„1. Termin składania ofert upływa dnia 13.01.2022r. o godz. 10:00.”  

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.” 

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 
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