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Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” działając 

na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) (dalej ustawa Pzp) informuje o 

zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

I. Rozdział IV SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” 

w ust. 2 - Było: "Zamawiający wymaga, aby dla oferowanej marki istniała w 

mieście Warszawa co najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi pojazdów 

(Zamawiający nie wymaga posiadania oddziału lub siedziby firmy Wykonawcy 

w mieście Warszawa).".

Będzie: "Zamawiający wymaga, aby dla oferowanej marki istniała co najmniej 

jedna autoryzowana stacja obsługi samochodów elektrycznych w odległości 

do 30 km od siedziby Zamawiającego (Odległość mierzona w linii prostej)”.

II. Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) w pkt. 1 Oświadczenia:



Było: "- dla oferowanej marki w mieście Warszawa  przy ul. …........................ 

mieszczą się autoryzowana/e stacja/e obsługi pojazdów,"

Będzie: "- dla oferowanej marki autoryzowana/e stacja/e obsługi pojazdów 

mieszczą się ................................................................................ (należy podać

dokładny adres w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego (Odległość

mierzona w linii prostej))".

Było: "uważam/-y się za związany/-ch ze złożoną ofertą w czasie 30 dni, tj. do

dnia 16.11.2021r.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert, "

Będzie: "uważam/-y się za związany/-ch ze złożoną ofertą w czasie 30 dni, tj. 

do dnia 18.11.2021r.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert, ".

III. Załącznik nr 5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w zdaniu ostatnim 

Było: „Zamawiający wymaga, aby dla oferowanej marki istniała w mieście 

Warszawa co najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi pojazdów 

(Zamawiający nie wymaga posiadania oddziału lub siedziby firmy Wykonawcy 

w mieście Warszawa).”

Będzie: „Zamawiający wymaga, aby dla oferowanej marki istniała co najmniej 

jedna autoryzowana stacja obsługi samochodów elektrycznych w odległości 

do 30 km od siedziby Zamawiającego (Odległość mierzona w linii prostej)”.

Jednocześnie Zamawiający działając w oparciu o art. 286 pkt 3 ustawy Pzp w 

związku z koniecznością wprowadzenia zmian do SWZ (w zakresie jak wyżej), a w 

konsekwencji koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przedłuża termin

składania ofert, zmieniając:

I. Rozdział XVII SWZ pn. „Termin związania ofertą”

w ust. 1 Było: "Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 

dnia 16.11.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.”



Będzie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 

18.11.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.

II. Rozdział XVIII SWZ pn. „Sposób i termin składania i otwarcia ofert” 

w ust. 1 Było: „Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2021r. do godziny 12:00.”

Będzie: „Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2021r. do godziny 12:00.”

w ust. 5 Było: „Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 18.10.2021r. o 

godzinie 12:30”

Będzie: „Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 20.10.2021r. o godzinie 

12:30”.

Powyższe zmiany wprowadzone do SWZ i załączników nr 1 i 5 do SWZ 

stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający na zasadzie art. 286 pkt 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy 

Pzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 287 pkt 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje

udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że dokonuje aktualizacji wzorów 

Załączników nr 1 i 5 do SWZ.

               Z-ca Dyrektora

Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa”
/-/ Beata Chyz-Banek

(Oryginalny podpisany dokument znajduje się w siedzibie CWRRW)


