
Jabłonka, dnia 29 lipca 2021 roku 

CUW.26.5.2.2021 

  

            

 

M O D Y F I K A C J A  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym (zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) bez przeprowadzenia negocjacji na: 

„Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia  

Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Zespole 

Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych  

w Nowym Targu w roku szkolnym 2021/2022”. 

  

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zmienia treść 

SWZ: 

1. Rozdział 5 SWZ Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„Dni dowozów w roku szkolnym 2021/2022 w okresie 1 września 2021 roku do 24 czerwca 

2022 roku – 186 dni, przy czym gwarantowana ilość dni w których będzie świadczona usługa 

dowozu/odwozu, wynosi 93 dni; 

2. Rozdział 19 SWZ Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, tj. 03-09-2021 roku (art. 307 ustawy Pzp) 

3. Załącznik Nr 7 do SWZ Projekt umowy  

a) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„Dni dowozów w roku szkolnym 2021/2022 w okresie 1 września 2021 roku do 24 czerwca 

2022 roku – 186 dni, przy czym gwarantowana ilość dni w których będzie świadczona usługa 

dowozu/odwozu, wynosi 93 dni. 

b) §4 dopisuje się ust. 3a o treści: 

„Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku ograniczeń zakresu zamówienia przez 

Zamawiającego, o których mowa w §15, ustalone będzie jako iloczyn 93 dni, ceny 

jednostkowej brutto za 1 km oraz przewidywanej dziennej liczby kilometrów 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża termin  składania 

ofert: 

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 05-08-2021 do godz. 13:00 zgodnie z wymaganiami 

Rozdziału 25 SWZ; 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05-08-2021 roku o godz. 14.00 zgodnie z 

wymaganiami Rozdziału 27 SWZ; 
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