PLWSA 0234/2019

Wrocław 20.02.2019

Do wszystkich zainteresowanych
Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów Skoda Fabia Ambition 1,0 MPI 55 kW
Nr nadany sprawie: 7/N/2019
Na podstawie pkt. 1 w cz. „Informacja ogólna” Zaproszenia do składania ofert (dalej:
„regulamin” lub „zaproszenie”) Organizator informuje o dokonaniu następujących zmian w treści
regulaminu:
zmiana nr 1
W cz. Informacja ogólna” dodaje się pkt. 10 brzmieniu:
„10. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu lub innej korespondencji/dokumentów
zawierających dane osobowe jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych przez Port
Lotniczy Wrocław S.A. w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji i
przebiegu niniejszej procedury w tym zawarcia umowy (jeśli dotyczy), oraz z akceptacją warunków
wobec przedmiotu zamówienia i treści nn. Regulaminu. Jeśli dotyczy - Oferent zobowiązany jest
wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio przekazał w celu ubiegania się o wykonanie
zamówienia będącego przedmiotem niniejszej procedury”.
zmiana nr 2
W cz. C „Zasady składania ofert”, w pkt. 1 dodaje się wymóg jako lit. „i”:
„i) Oświadczenie potwierdzające dopełnienie obowiązków, o których mowa w Informacji ogólnej
jw. pkt. 10 zdanie drugie (dotyczących RODO) – jeśli dotyczy; (oświadczenie może być
samodzielnie przygotowane przez oferenta; może być ujęte w formularzu oferty lub oferent może
skorzystać z wzoru przykładowego formularza – Załącznik nr 3 do zaproszenia)”
- pozostałe bez zmian
W konsekwencji zmiany jw. do zaproszenia dodaje sią Załącznik nr 3 – przykładowy formularz
oświadczenia w zakresie wskazanym lit. „i” powyżej (opublikowany do pobrania wraz z nn. pismem;
A ponadto zmianie ulega treść pod
zmiana nr 3
W konsekwencji zmiany jw. do zaproszenia dodaje sią Załącznik nr 3 – przykładowy formularz
oświadczenia w zakresie wskazanym lit. „i” powyżej (opublikowany do pobrania wraz z nn. pismem;
a ponadto zmianie ulega treść zamieszczona pod „UWAGA 2” , która otrzymuje nowe brzmienie:
„Elementy określone w lit. a), b), c), d), e), g), h), i) są obowiązkowe (h- jeśli dotyczy).
Element określone w lit. f) oraz dodatki do specyfikacji technicznej w postaci zdjęć, rysunków etc. nie
są obowiązkowe”.

- pozostałe bez zmian
zmiana nr 4
W Załączniku nr 1 do zaproszenia „Opis przedmiotu zamówienia” następuje zmiana:
W pkt. 5 dodaje się ppkt 10) w brzmieniu:
„10) Rodzaj podwozia Hatchback”
- pozostałe bez zmian
W pkt. 6 w ppkt. 1) w treści zapisu wykreśla się „na folii transparentnej” – pozostałe bez zmian.
W pkt. 6 w ppkt. 2) na końcu dodaje się: „Rodzaj lamp zostanie uzgodniony z Organizatorem.
Organizator będzie wymagał zastosowania lamp takich jak zamontowane na wszystkich (pozostałych)
pojazdach w taborze Organizatora (użytkowane przez Organizatora pojazdy posiadają lampy Firmy
Handlowo-Produkcyjnej ELFIR).
Na końcu dokumentu dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:
„8. Przewidywany adres dostawy/odbioru przedmiotu: u Organizatora.
Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia odbioru w salonie/u dostawcy o ile odległość
proponowanego miejsca odbioru od siedziby Organizatora nie przekroczy 300 km. Szczegóły w tym
zakresie zostaną ustalone z wybranym oferentem przy podpisaniu umowy. Każdy z Oferentów musi
jednak wziąć pod uwagę, iż z przyczyn organizacyjnych Organizator może zażądać przeprowadzenia
odbioru w swojej siedzibie”.
Pouczenie:
1. Wszystkie wprowadzone nn. pismem zmiany są wiążące dla ubiegających się o zamówienie.
2. W załączeniu do nn. pisma publikuje się Załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
ORGANIZATOR

Port Lotniczy Wrocław S.A.
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