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Mińsk Mazowiecki, dnia 04.05.2018
RI.271.1.16.2018

Z M I A N A TREŚCI SIWZ N R 1
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W
BRZÓZE"

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) informuję, iż w ww. postępowaniu
dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiany te dotyczą:
1. Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzoru umowy, §3 ust. 9 i 10
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:
9. W czasie odbioru przedmiotu umowy nastąpi odbiór sprzętu, o którym mowa w pkt 4,
zamontowanego w pojeździe przez Wykonawcę, z czego zostanie sporządzony osobny protokół
zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia łub zaginięcia sprzętu,
o którym mowa w pkt 4, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane
z jego naprawą lub ponieść koszty zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.
Na zapis:
9. W czasie odbioru przedmiotu umowy nastąpi odbiór sprzętu, o którym mowa w pkt 5,
zamontowanego w pojeździe przez Wykonawcę, z czego zostanie sporządzony osobny protokół
zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu,
o którym mowa w pkt 5, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane
z jego naprawą lub ponieść koszty zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.

2. Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzoru umowy, §6 ust. 2 pkt 2 i 3
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu z:
2) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem
funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy,
zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji
przedstawionej w ofercie - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w
załączniku nr 1 rozwiązań konstrukcyjnych, tj. zmiana w zakresie przepisów i norm
technicznych.
3) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w
zakresie obniżenia ceny lub w zakresie wymogów zawartych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
Na zapis:
2) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem
funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy,
zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji
przedstawionej w ofercie - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w
załączniku nr 5 do SIWZ rozwiązań konstrukcyjnych, tj. zmiana w zakresie przepisów i
norm technicznych.
3) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w
zakresie obniżenia ceny lub w zakresie wymogów zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ.

