
Miejskie Przedsiębiorstwo              Ruda Śląska, dnia 16 lipca 2021 roku 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 
 
 
 
Dotyczy: EZ/02/D/PN/2021: Dostawa sprzętu dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej.  
Zadanie nr 1 – Dostarczenie kosiarki o zerowym promieniu skrętu z zestawem mulczującym 
Zadanie nr 2 - Dostarczenie wielofunkcyjnego urządzenia jednoosiowego z osprzętem  
do zamiatania i zimowego utrzymania alejek 
 
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający, dokonuje zmiany treści 
SWZ poprzez: 
 
1. zmianę załącznika  nr 4 do SWZ stanowiącego projektowane postanowienia umowy, które 
zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia.  
  
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część 
SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.  
 
Uznając powyższe zmiany treści SWZ za istotne dla sporządzenia oferty, Zamawiający  
na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 
na przygotowanie ofert, tj. do 23 lipca 2021 roku (termin składania ofert zostaje przesunięty 
na dzień 23 lipca 2021 roku na godz. 9:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lipca 
2021 roku o godz. 9:30). Zamawiający informuje o przedłużonym terminie składania ofert 
przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na 
której została odpowiednio udostępniona zmiana SWZ- nowy załącznik nr 4- projektowane 
postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
 
Zamawiający, informuje iż jednocześnie modyfikuje treść SWZ zastępując zapis „19 lipca 
2021 roku” nowym: „23 lipca 2021 roku” we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do 
niej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest 
pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą 
upływa po dokonaniu zmian w dniu 21.08.2021 r 
 
Poza powyższym, zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu nr 2021/BZP 00110126/01 z dnia 09.07.2021 roku, wobec czego Zamawiający 
na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 Ustawy Pzp. Zmiana terminu składania  
i otwarcia oferta zostaje również zmieniona na stronie Zamawiającego oraz na platformie 
miniPortal.   
 
Zmiana powyższego ogłoszenia o zamówieniu dotyczy zmiany w punkcie 4.3.1 (4.3.8)  
w części 1 i 2. 
 



Przed zmianą: 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 1) cena ofertowa – waga 97% (waga kryterium wyrażona w procentach) 2) 
czas wykonania - waga 3% (waga kryterium wyrażona w procentach). 
 
Po zmianie: 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
a) cena ofertowa - 90 pkt 
b) termin realizacji - 5 pkt 
c) okres gwarancji serwisowej – 5 pkt: 
 
W sekcji VIII Ogłoszenia o zamówieniu – PROCEDURA zmiany zatem dotyczą 
 
8.1. Termin składania ofert 
Przed zmianą: 
2021-07-19 09:00 
 
Po zmianie: 
2021-07-23 09:00 
 
8.3. Termin otwarcia ofert 
Przed zmianą: 
2021-07-19 09:30 
 
Po zmianie: 
2021-07-23 09:30 
 
8.4. Termin związania ofertą 
Przed zmianą: 
2021-08-17 
 
Po zmianie: 
2021-08-21 
 
 
Załącznik nr 1: Załącznik nr 4 do SWZ  
Załącznik nr 2: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 
 
 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
……………………………………………………………. 

( Podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 


