
Miejskie Przedsiębiorstwo                                                               Ruda Śląska, dnia 27 kwietnia 2021 roku 
Gospodarki Mieszkaniowej  
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego  Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o nr sprawy: 
TIR/01/RB/PN/2021: TRAKT RUDZKI- zadanie nr 5 (Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy 
ul. Gen. Hal-lera) i 6 (Park Dworski),  realizowane w ramach projektu pn „Trakt Rudzki – rozwój zielonych 
przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowany ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020” 
 
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. 
 
1.  Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w punkcie 2 Rozdziału XXII SWZ: Zamawiający  podaje 
właściwy termin składania wadium: do 05.05.2021 roku do godziny 9:00. 
 
Jest: 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 29.04.2021 roku do godz. 9:00                                      
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o 
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.  
 
Zamawiający zmienia na: 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 05.05.2021 roku do godz. 9:00                                
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,                               
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 
 
2. Termin związania ofertą został określony  w SWZ w rozdziale XXV oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu 
nr 2021/BZP 00030358/01 z dnia 09-04-2021 r. na 29.04.2021 roku i na 29 dni (po zmianie). 
Zamawiający po ponownym przeliczeniu terminu pozostawia datę obowiązującą 02.06.2021 r. 
 
Tym samym, 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. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w punkcie 1 Rozdziału XXIV SWZ: 
 
Jest: 
Termin związania ofertą wynosi: 29 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 w dniu 27.05.2021 r.  
 
Zamawiający zmienia na: 
Termin związania ofertą wynosi: 29 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 w dniu 02.06.2021 r. 
 
3. W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje                                             
treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00030358/01 z dnia 09-04-2021 r. w SEKCJI VI-                        
Warunki Zamówienia, nadając jej taką samą treść, jak w sentencjach powyżej.  



2 
Opracował:  
OZ/Joanna Szykowska 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający publikuje wraz z informacją na stronie: 
http://www.bip.mpgm.com.pl/przetarg.php?przetarg_id=499 
 
Termin składania ofert określony został w Rozdziale XXIII „Sposób oraz termin składania ofert” SWZ                
na 29.04.2021 r. oraz w Sekcji VIII- Procedura w Ogłoszeniu o zamówieniu.  
Termin ulega wobec powyższego zmianie na dzień 05.05.2021 roku.  
 
Równocześnie, 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 w rozdziale X w punkcie 3:  
 
Jest: 
Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
-łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto. 
 
Zamawiający zmienia na: 
Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
Cena brutto: ……………………………… zł 
Cena netto: ………………… zł 
VAT 8% …………………………. zł 
VAT 23%............................zł. 
 
Zapisy te również zostają wprowadzone do załącznika nr 1 wraz z podziałem na branże, co stanowi 
informacje pomocnicze dla Zamawiającego.  
 
Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać                                     
o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.  
 
W załączeniu SWZ po modyfikacji oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

……………………………………………………………. 
 ( Podpis kierownika zamawiającego 

 lub osoby upoważnionej) 


