Wodzisław Śląski, dnia 3 września 2021 r.
Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław Śląski

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR-3320-2/SS/21

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-3320-2/SS/21 prowadzonego w trybie
podstawowym pn.: „Roboty remontowe w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu
Śląskim”
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Działając w imieniu zamawiającego – Powiatowego Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 286
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze
zm.), dokonuję zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Roboty remontowe w budynku
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim”, w ten sposób, że zmienia się termin realizacji
zamówienia:
1) W rozdziale VI, dział I SWZ:
było: „Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 60 dni od daty zawarcia umowy.”
jest: „Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 28 grudnia 2021 r.
Mając na uwadze art. 436 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający informuje, iż wskazanie końcowej daty wykonania
umowy wynika z faktu, iż przedmiotowe zadanie musi być wykonane i rozliczone w 2021 r., gdyż część środków
finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia pochodzi z zewnętrznych źródeł tj. z
Funduszu Pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie daje możliwości zawierania
umów/zaciągania zobowiązań na lata następne.”
2) W § 3 pkt 1 załącznika nr 5 - Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego:
było:
„Termin realizacji całego przedmiotu umowy …… dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………..… r.
Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu końcowego robót przez
Strony.”
jest:
„Termin realizacji całego przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.12.2021 r.
Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu końcowego robót przez
Strony.”
3) W Formularzu oferty (załącznik nr 1 do działu III SWZ) zmianie ulega pkt 1 na następujący:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do 28 grudnia
2021 r.”
Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamawiający zamieszcza plik: „ZMIANA – Formularz
oferty”, który wykonawcy mają obowiązek uwzględnić podczas sporządzania ofert, składanych
w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega również termin składania ofert. Nowy termin składania i otwarcia
ofert został wyznaczony na dzień 13.09.2021 r., godz. 10:00,00.
W konsekwencji ulega zmianie brzmienie działu I SWZ „Postanowienia ogólne SWZ”:

pkt 1 w rozdziale X „Termin związania ofertą” otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 12.10.2021 r.”

pkt 19 w rozdziale XI „Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty” otrzymuje nowe brzmienie:
„Termin składania ofert: do dnia 13.09.2021 r. do godziny 10:00,00.”

pkt 1 w rozdziale XII „Otwarcie ofert” otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2021 r. o godzinie 11:00.”
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić dokonane zmiany podczas sporządzania ofert. W pozostałym zakresie
Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00154336/01.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić dokonane zmiany.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

DYREKTOR
Anna Słotwińska - Plewka

Rozdzielnik:
1) strona internetowa prowadzonego postępowania: https://pup.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/13123327
2) aa

