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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

„Świadczenie usług „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 dla mieszkańców gminy Rawicz”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5, 6, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze
zm), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób: 

1. Warunki udziału w postępowaniu:
Było:
Rozdział  III  pkt  2  ppkt  4  lit.  a)  SWZ – a)  w okresie  ostatnich  3  lat  przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie  co  najmniej  1  usługę  polegającą  na  świadczeniu  usług  objętych  przedmiotem
zamówienia lub na świadczeniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (w
trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), dla osób niepełnosprawnych w tym
dzieci (do lat 16), przez okres co najmniej 18 miesięcy. 
Dokument (referencje, rekomendacje itp.) wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi te
były  (lub  nadal  są)  wykonywane,  powinien  potwierdzać  wykonanie  usług  z  należytą
starannością,  z  podaniem  miejsca  i  okresu  ich  wykonywania  oraz  ilości  środowisk,  z
wyszczególnieniem  ilości  dzieci,  objętych  usługami.  Zamawiający  zastrzega  możliwość
weryfkacji  potwierdzenia  należytego  wykonania  usług  bezpośrednio  u  podmiotu,  na  rzecz
którego były wykonane. 
Nowe brzmienie:
Rozdział  III  pkt  2  ppkt  4  lit.  a)  SWZ -  a)  w okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie  co  najmniej  1  usługę  polegającą  na  świadczeniu  usług  objętych  przedmiotem
zamówienia lub na świadczeniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (w
trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), dla osób niepełnosprawnych w tym
dzieci (do lat 16), przez okres co najmniej 8 miesięcy. 
Dokument (referencje, rekomendacje itp.) wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi te
były  (lub  nadal  są)  wykonywane,  powinien  potwierdzać  wykonanie  usług  z  należytą
starannością,  z  podaniem  miejsca  i  okresu  ich  wykonywania  oraz  ilości  środowisk,  z
wyszczególnieniem  ilości  dzieci,  objętych  usługami.  Zamawiający  zastrzega  możliwość
weryfkacji  potwierdzenia  należytego  wykonania  usług  bezpośrednio  u  podmiotu,  na  rzecz
którego były wykonane. 

2. Termin składania ofert:
Było: 
Rozdział IX pkt 2 ppkt 2.2. SWZ - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
Platormie do dnia 04.03.2022 r., do godziny: 10.00.
Nowe brzmienie: 
Rozdział IX pkt 2 ppkt 2.2. SWZ - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
Platormie do dnia 07.03.2022 r., do godziny: 14.00.



3. Termin otwarcia ofert:
Było:
Rozdział IX pkt 4 ppkt 4.1. SWZ - Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.03.2022 r., o godzinie: 10.15.
Nowe brzmienie: 
Rozdział IX pkt 4 ppkt 4.1. SWZ - Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.03.2022 r., o godzinie: 14.15.

4. Termin związania ofertą:
Było:
Rozdział VIII  pkt 2 SWZ - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni,  tj.:  do dnia
02.04.2022 r . Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Nowe brzmienie:
Rozdział VIII  pkt 2 SWZ - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni,  tj.:  do dnia
05.04.2022 r . Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfkacji
Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.
W  wyniku  dokonanych  zmian  treści  SWZ  Zamawiający  dokonał  zmiany  treści  ogłoszenia  o
zamówieniu.  Ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych  w  dniu  02.03.2022r.  oraz  zostało  zamieszczone  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania. 
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