URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305
Piekary Śląskie, dn. 22.06.2021 r.
BZP.271-17/EK/21
Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych
wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2021 r.
do 31 sierpnia 2022 r.”
I. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SWZ .
1. W rozdziale 7:
Jest:
3.Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
łącznie z należnym podatkiem VAT (23%) - cena brutto
A powinno być:
3.Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
łącznie z należnym podatkiem VAT (8%) - cena brutto
2. W rozdziale 19:
Jest:
1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej, nie później niż do dnia
01.07.2021 r. do godziny 11:30.
Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę
przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1
niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.
A powinno być:
1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej, nie później niż do dnia
02.07.2021 r. do godziny 11:30.
Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę
przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1
niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.
3. W rozdziale 20:
Jest:
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym
dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu
30.07.2021 r.

A powinno być:
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym
dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w
dniu 31.07.2021 r.
4. W rozdziale 21 pkt. 1:
Jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2021 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.
A powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2021 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ewa Grabiarz

