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 WT.2370.1.11.2022              Częstochowa, dnia 27.06.2022 roku 
 

DO WYKONAWCÓW  

ZAINTERESOWANYCH  

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 

dotyczy: modyfikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o szacunkowej wartości  nie 

przekraczającej 130.000 złotych netto nr WT.2370.1.11.2022 pn. ,,Usługa doradztwa i zastępstwa procesowego 

na rzecz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ‘‘ 

 
Niniejszym zawiadamiam, iż Zamawiająca błędnie określiła termin wykonania zamówienia  w Załączniku 

nr 1 - opis przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania, w związku z powyższym modyfikacji  ulega  

pkt 3 załącznika nr 1 -opis przedmiotu zamówienia  zgodnie z poniższym : 

 

JEST: 

 

„Termin wykonania zamówienia: od 16.08.2022 do 31.07.2024 r.” 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

 

„Termin wykonania zamówienia: od 16.08.2022 do 31.07.2023 r.” 

 

Ponadto Zamawiająca błędnie wprowadziła zapis dotyczący kryterium oceny ofert w pkt 6 Załącznika nr 1 

-opis przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania, w związku z powyższym pkt 6 załącznika nr 1 -opisu 

przedmiotu zamówienia  otrzymuje brzmienie : 

 

JEST: 

 

 wynagrodzenie z oferty najniższej/wynagrodzenie z oferty badanej x 100 + 3 pkt. za każdy pełny 

rok wykonywania usługi prawnej ponad okres 3 lat w ramach zawodu adwokata lub radcy prawnego na 

rzecz jednostek wymienionych w pkt. 6. 
 

ZMIENIA SIĘ NA: 

 

wynagrodzenie z oferty najniższej/wynagrodzenie z oferty badanej x 100 + 2 pkt. za każdy pełny 

rok wykonywania usługi prawnej ponad okres 3 lat w ramach zawodu adwokata lub radcy prawnego na 

rzecz jednostek wymienionych w pkt. 2 c). 
 

          Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania a Wykonawca składający ofertę 

winien powyższe modyfikacje uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 

oferty niezgodnej z warunkami zamówienia)  

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia niniejszego postępowania 

zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 –opis przedmiotu zamówienia. Miejsca dokonania zmian zostały 

wyróżnione kolorem niebieskim.   
 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami termin składania oraz otwarcia ofert  

 nie ulega zmianie. 
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