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         WYKONAWCY

dot.  postępowania o udzielenie  zamówienia prowadzonego w trybie  podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Wykonanie badań jakości powietrza dla miasta
Płocka w latach 2022-2023.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści
SWZ w zakresie:

1. Dział I SWZ – Instrukcja dla Wykonawcy:
- ROZDZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU otrzymuje brzmienie:

4.1) aby Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

      2 usługi polegające na pomiarze automatycznego monitoringu jakości powietrza w
trybie ciągłym (24h/dobę), przy czym każda trwająca minimum 11 miesięcy

- ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12 stycznia 2022 roku.
  Pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa

termin składania ofert.

-  ROZDZIAŁ XII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI NA
OGŁOSZENIE otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę  należy  złożyć  do  dnia 21  grudnia 2021  roku  do  godz.  10.00 za
pośrednictwem Platformy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 10.15

2. Dział II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

- punkt e) otrzymuje brzmienie:

e) sporządzenie łącznie 6 raportów kwartalnych (3 raporty za 2022 oraz 3 raporty za 2023
r.)  oraz  dwóch  raportów  końcowych  podsumowujących  badania  zanieczyszczeń
powietrza; pierwszy za okres od stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. i drugi za okres
01.01.2023 do 31.12.2023 r. wraz analizą i porównaniem komplementarnych pomiarów



referencyjnych z przedmiotowej stacji i dwóch stacji pomiarowych zlokalizowanych na
terenie  miasta  Płocka  oraz  pomiarów  wykonywanych  metodą  ekwiwalentną  i
wskaźnikową.  Raport  końcowy  za  rok  2023  obejmować  będzie  pięcioletni  okres
pomiarowy tj. za lata 2019-2023.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

    Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

    Magdalena Kucharska
                                           Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych


