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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ)  

Informacja o zmianie załączników do SWZ – Formularzy ofertowych 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie 

ochrony fizycznej (dozoru) obiektów i mienia, monitoringu wizyjnego, monitoringu sygnałów 

alarmowych budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  w podziale na 

dwie części”. 

 

Działając na podstawie art. 286 ust 1,i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych(Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym 

zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, w zakresie: 

1.  Zmienia się SWZ w ten sposób, że: 

- w rozdziale VIII   pkt 4 ppkt 1) i 2)  otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

„ 1)Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i nr 2 do 
SWZ, 

2)Formularz cenowy zawarty w  Formularzu ofertowym z tabelami elementów składowych 
ceny,” 

 

-  pkt 5 ppkt 8 w Formularzu oferty do części I otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„zapoznał się z postanowieniami umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru  niniejszej oferty, 

do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej 

załącznik nr 8 A do SWZ, „ 

- w Formularzu oferty do części I (Załącznik nr 1 do SWZ)  zamówienia brak zapisu dotyczącego 

łącznej ceny oferty brutto (stanowiącej sumę składowych z tabel z formularza cenowego)                          

w związku z powyższym dodaje się zapis: 

„Cena łączna oferty brutto  SUMA ostatniej pozycji z tabel powyżej =……………………………………zł. 

Słownie: …………” 

- w Formularzu oferty do części II (Załącznik nr 2 do SWZ)  wykreśla się ostatnią pozycję (Razem) 

tabeli Zadania 2 

-  pkt II  zapis Uwaga pod ppkt 2  Oświadczenia Wykonawcy- Załącznik nr 3 do SWZ otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

„UWAGA: Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  oznacza obowiązkowy udział tego 

podmiotu w realizacji części przedmiotu zamówienia, do realizacji którego te zdolności są 

wymagane, na zasadach podwykonawstwa. Podmiot ten należy wymienić w ofercie ( pkt 5 ppkt 

5 Formularza oferty).” 

2. Załącza się do niniejszego zawiadomienia poprawione Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. 

3. Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.  


