
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej           Ruda Śląska, dnia 14 września 2021r. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

ul.  1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: bip.mpgm.com.pl 

 

         TIR/12/RB/PN/2021 

      (nr ref. postępowania) 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym- wariant nr 1, o nr sprawy: 

TIR/12/RB/PN/2021: Remont mieszkań przy ul. Rudzkiej 4/14, Niedurnego 105/12-13, Podgórze 7/2  

w Rudzie Śląskiej 

 

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków 

zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, w zakresie załącznika nr 1– formularz ofertowy, który po zmianie  

w punkcie 3 otrzymuje nowe brzmienie.  

 

„OFERTA:  
 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 za cenę (podana 

cyfrowo): 
 

Brutto: ……………………………………………… zł 

3.1.  Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w zakresie następujących towarów/usług: 

…………………………………………………………………………………  
3.2.  Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: 

………………………………………………………… 

3.3. Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 
zastosowanie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione. 

 

Deklaruję: 

 

• Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy:  ………………………… miesięcy   

• Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy: ………………………… %  
 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 za cenę (podana 
cyfrowo): 

 

Brutto: ……………………………………………… zł 

3.1.  Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w zakresie następujących towarów/usług: 

…………………………………………………………………………………  
3.2.  Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: 

………………………………………………………… 
3.3. Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 

zastosowanie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione. 



 

Deklaruję: 
 

• Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy:  ………………………… miesięcy   

• Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy: ………………………… %  

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 za cenę (podana 

cyfrowo): 

 

Brutto: ……………………………………………… zł 

3.1.  Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w zakresie następujących towarów/usług: 
…………………………………………………………………………………  

3.2.  Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: 
………………………………………………………… 

3.3. Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 

zastosowanie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione. 

 

Deklaruję: 
 

• Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy:  ………………………… miesięcy   

• Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy: ………………………… %” 

 

Poza powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz., 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ  

i przedłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2021 roku. Godziny składania i otwarcia ofert 

pozostają bez zmian.  

 

W związku z tym zmianie ulegają zapisy zawarte w: 

 

1. ROZDZIAŁ XXII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Było:  

„2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 15.09.2021 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”. 

 

Jest: 

„2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 16.09.2021 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. ROZDZIAŁ XXIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Było: 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularzy do komunikacji na platformie miniPortal 

https://miniportal.uzp.gov.pl  nie później niż do dnia 15.09.2021 r. do godziny 9:00” 

 

Jest: 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularzy do komunikacji na platformie miniPortal 

https://miniportal.uzp.gov.pl  nie później niż do dnia 16.09.2021 r. do godziny 9:00” 



 

3. ROZDZIAŁ XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Było: 

„1. 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 w dniu 

14.10.2021 r.” 

 

Jest: 

„1. 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 w dniu 

15.10.2021 r.” 

 

4. ROZDZIAŁ XXV TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT 

Było: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 15.09.2021 

roku o godz. 9:30” 

 

Jest: 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 16.09.2021 

roku o godz. 9:30”. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu o treści zawartej  

w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00179802/01 z dnia 14.09.2021 r.  

 

 składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert 

ustalony na dzień 2021-09-16 na godz. 09:00 oraz otwarcia ofert ustalony na dzień 2021-09-16 

na godz. 09:30.  

 

Powyższa modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej 

integralną część, jest zatem wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców. Pozostała treść SWZ nie 

ulega zmianie.  

 

 

 

 

 

 

         (podpis kierownika Zamawiającego) 

 


