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PIOŚ.271.05.2021.MP     

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ  

I PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT  

 

     Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) Zamawiający Gmina Drawno,  

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, dokonuje  zmiany 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) sporządzonej do postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pod 

nazwą: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do 

SOSzW w Suliszewie w okresie od 01.09.2021r. do 24.06.2022r.”, znak sprawy: 

PIOŚ.271.05.2021.MP. 

 

1) Zmianie ulega zapis SWZ w Rozdziale IV Termin wykonania zamówienia, który otrzymuje 

poniższe brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia od dnia 01.09.2021r.  

do 31.12.2021 r.” 

 

2) Zmianie ulega nazwa zamówienia, która otrzymuje brzmienie: „Dowóz dzieci z terenu 

Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSzW w Suliszewie  

w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.”   

  

3) Zmianie ulega zapis SWZ w Rozdziale VIII pkt 1, który otrzymuje poniższe brzmienie:  

„Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1600,00 zł.” 

 

4) Zmianie ulega zapis w Rozdziale XI pkt 1 SWZ, który otrzymuje poniższe brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2021 r.  

do godz. 11:00.” 

 

5) Zmianie ulega zapis w Rozdziale XI pkt 2 SWZ, który otrzymuje poniższe brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na platformie ofert.” 

 

6) Zmianie ulega zapis w Rozdziale IX pkt 1 SWZ, który otrzymuje poniższe brzmienie: 

„Termin związania ofertą upływa dnia 10.09.2021 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”  

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SWZ.  

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.   

 

Informacja o zmianie treści SWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.drawno.pl., Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.   
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