
 

 

 

Kępno, dnia 31 maja 2021 r.  
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ZMIANA TREŚĆI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na dostawę pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie 

elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją 

ładowania”  

w związku z projektem pn.: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, na podstawie zawartej 

umowie nr 081/UDTD/I/2021/00139 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w ramach konkursu 

grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn.: 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale V w ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również zakup i montaż 

fabrycznie nowej, nieużytkowanej wcześniej, technicznie sprawnej oraz wolnej od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, naściennej stacji ładowania  

do pojazdu.” 

 

 



 

 

 

2) W rozdziale XVI ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego  

i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SWZ oraz wzorem 

umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, w szczególności cenę pojazdu,   

dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 4 SWZ wraz  

z montażem, stacji ładowania z montażem, koszty dostawy, przeglądów gwarancyjnych,  

a także inne koszty towarzyszące, w tym należne opłaty i podatki. 

3) załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 

pisma,  

4) w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

a) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wykonawca przyjmuje również do realizacji zamówienie polegające na sprzedaży, 

dostawie i montażu fabrycznie nowej, nieużytkowanej wcześniej, technicznie sprawnej 

oraz wolnej od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, naściennej stacji 

ładowania do pojazdu.” 

b) w § 4 ust. 3  otrzymuje brzmienie: 

„3. Przez termin dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, uważa się 

dzień dostawy i montażu kompletnego przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego i podpisania przez przedstawicieli stron bez zastrzeżeń protokołu 

zdawczo-odbiorczego. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na warunkach określonych 

w § 3 umowy.” 

c) w § 5 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

„2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą należność 

jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy, w tym 

wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy,  

w szczególności cenę pojazdu, dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w rozdziale V 

ust. 2 pkt 4 SWZ wraz z montażem, stacji ładowania z montażem, koszty dostawy, 

przeglądów gwarancyjnych, a także inne koszty towarzyszące, w tym należne opłaty  

i podatki.” 

 

                Kierownik  

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie 

      /-/ Maria Żurecka 


