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ZMIANA treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

           z dnia 10.09.2018r. 

 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  

dnia 2018-09-10 r. i otrzymało Nr 614710-N-2018 

 

dla zadania pn. „Dostawa 1 sztuki samochodu ratowniczo-gaśniczego typ lekki podwójna 

kabina z napędem 4x2 z zabudową kontenerową i ze zbiornikiem 1000 l” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579), dokonuje zmiany w poniższym zakresie:  

1. Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w rozdziale V. Miejsce i termin składania ofert 

w punkcie 1 i 2, który dotyczy zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert  

„1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w bezpośrednio pod wskazany adres, czyli  
 Urząd Gminy Radomin 87-404 Radomin, Radomin 1a w terminie najpóźniej do dnia 

21.09.2018 r., do godz. 11.00” 

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2018 r o godz.11.15., w siedzibie Urzędu Gminy 
Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin.” 
 

2. Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 3 do SIWZ tj. wzór umowy. Zmiana 

dotyczy zmiany zapisu w §6 w ust. 2 oraz §8 w ust. 2 na: 

„§6 ust. 2. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie przez autoryzowany serwis 

Wykonawcy wady przedmiotu umowy – ujawnione w okresie gwarancji, w terminie do 14 dni 

od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres osp.lubki@onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres Łubki 5, 87-404 

Radomin. W szczególnych warunkach, gdy Wykonawca nie będzie mógł dotrzymać 

powyższego terminu, warunki szczegółowe naprawy ustali indywidualnie z Zamawiającym. 

Przystąpienie do naprawy przez serwis nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż 72 

godziny od zgłoszenia mailowo/pocztą. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni 

ustawowo wolnych od pracy.” 

 

„§8 ust. 2.pkt.1 ppkt. c) za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas 

odbioru samochodu – 0,1 % ceny brutto wskazanej w §2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

postanowienia wymienione w pkt 2 stosuje odpowiednio.” 

 

„§8 ust. 2.pkt.1 ppkt. d) za opóźnienie w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej po 

prawidłowo zgłoszonej usterce – 0,1% ceny brutto wskazanej w §2 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia.” 

  

Łubki, 17.09.2018 r. 
            Zatwierdził 

          PREZES 

Henryk Szynkiewicz                                     
                                                                                                                                    /podpis kierownika Zamawiającego/  
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