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Przemyśl, 08.04.2022 r. 

Sygn. akt: ZP.271.8.2022 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania pn.: Skatepark przy ulicy 22 Stycznie w Przemyślu. 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: 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 V – „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” po ust. 6 dodaje się ust. 7 - 9 w brzmieniu: 

„7. Zamawiający po zrealizowaniu skateparku będzie wymagał weryfikacji obiektu przez niezależną 

jednostkę, pod kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07 lub równoważną”; 

„8. Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark posiadała 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji”; 

„9. Zamawiający po wybudowaniu obiektu skateparku będzie wymagał przedstawienia na 

urządzenia, certyfikatów zgodności z normą PN-EN 14974:2019-7 lub równoważną, wydanych 

przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji”; 

2) w Rozdziale XXIII – „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY” – w ust. 11 uchyla się pkt 5 

„przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XXXI”; 

3) w Rozdziale XXV – „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” – ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 19.04.2022 r., do 

godz. 09:00.”; 

4) w Rozdziale XXVI – „TERMIN OTWARCIA OFERT” – ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022 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 18.05.2022 r.”; 

6) w Rozdziale XXXI – „PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE” – uchyla się ust. od 1 do 9; 

7) w Rozdziale XXXII – „WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WADIUM” – ust. 8 pkt 

1) otrzymuje brzmienie:  

„1 jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 

1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej”. 

2. Zamawiający informuje, że wskazane powyżej zmiany treści SWZ stają się jej integralnymi częściami, 

i są wiążące przy składaniu ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  
2. ZP a/a 
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