Ostrowiec Świętokrzyski, 29 października 2021 r.
Or.271.19.9.2021

Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiający:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn: „System
dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej” na potrzeby realizacji projektu
„Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uwzględniając wprowadzone uprzednio zmiany w dokumentach postępowania, zamawiający
zaktualizował treść:
− Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia,
− załącznika nr 1 do SWZ – formularz ofertowy w zakresie terminu związania ofertą.
Nowa zawartość Programu Funkcjonalno – Użytkowego obejmuje te odpowiedzi
na dotychczasowe zapytania oferentów, które pozostały po dokonaniu aktualizacji dokumentu.
W przypadku niektórych elementów PFU, które zostały wykreślone, dotychczas udzielone
odpowiedzi na zapytania związane z usuniętymi elementami, nie zostały uwzględnione.
Dokonuje się korekty zapisów załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy polegającej na wykreśleniu
ostatniego zdania w § 3 ust. 5 pkt 1 oraz ostatniego akapitu w § 3 ust. 6.
Usuwa się załącznik nr 4a do SWZ – przedmiar. Wszelkie dane dotyczące właściwego przedmiaru
zawiera zaktualizowany załącznik nr 1a – kosztorys ofertowy.
Zamawiający informuje ponadto:
1) o dopuszczeniu standardów Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) dla tablic przystankowych
oraz modułu komunikacyjnego w autobusach,
2) braku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy
lub wykonywania innych robót budowlanych w lokalizacjach określonych w pkt. 3.2.1.2.
Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
W załączeniu zaktualizowane1:
1)
2)
3)
4)

formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,
kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a do SWZ,
wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ,
Program Funkcjonalno Użytkowy – załącznik nr 4 do SWZ.
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udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

