
Pęczniew, dnia 15.07.2020 r. 
 
 
ZP.271.1.2020 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Pęczniew”. 
 
 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w 

uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, treści ogłoszenia oraz treści 

załączników nr 1 i nr 3 do SIWZ w zakresie wskazanym poniżej, ponadto w związku z 
wprowadzonymi zmianami przedłuża się termin składania ofert do 22.07.2020 r. godz. 

10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców: 
 

ZMIANY TREŚCI SIWZ: 

 

1) Pkt. III.1 SIWZ, tabela PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN 

SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD wiersz 2.2 tabeli otrzymuje brzmienie: 

…”Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową                                      

i wyposażeniem) powinien mieć:  

o Kąt natarcia: min. 30 º,  

o Kąt zejścia : min. 26º,  

o Prześwit pod osiami min. 335 mm,  

o Wysokość całkowita pojazdu : max. 3225 mm (z drabiną trójprzęsłową)  

o Długość całkowita : max 8300 mm „.  

 

2) Pkt. III.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu i przenieść na niego własność 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego spełniającego wymagania wyszczególnione w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”. 
 
 
  

3) Pkt. III.4  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Wykonawcy dla 

kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie w zakresie obsługi i użytkowania 

samochodu ratowniczo-gaśniczego w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zmawiającym. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż termin szkolenia nie może być wyznaczony po 

terminie wskazanym w pkt VII SIWZ Termin wykonania zamówienia”. 

 



4) pkt XIV.9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób: 

 
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęczniew” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 22.07.2020 r. godz. 10:00” 

 

5) pkt XV.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
„ Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 

Pęczniew(sekretariat) i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XIV 

SIWZ w terminie do dnia 22 lipca 2020 r. godz. 10:00.” 

 

6) pkt XV.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew 

(sala konferencyjna –I piętro) w dniu 22 lipca 2020 r. godz. 10:15”.  

 

 

ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA nr 1 do SIWZ OFERTA: 

 

Str. 3 załącznika nr 1 – oferta, Tabela: MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA 

ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

 

1) wiersz 2.2 tabeli otrzymuje brzmienie: 

…”Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i 

wyposażeniem) powinien mieć:  

o Kąt natarcia: min. 30 º,  

o Kąt zejścia : min. 26º,  

o Prześwit pod osiami min. 335 mm,  

o Wysokość całkowita pojazdu : max. 3225 mm (z drabiną trójprzęsłową)  

o Długość całkowita : max 8300 mm „.  

 

 

ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY: 

 

1) § 1. ust.1. umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu i przenieść na niego własność 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego spełniającego wymagania wyszczególnione w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”. 

 

 



2) § 2. ust.2. umowy otrzymuje brzmienie: 

 

 „ Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności: wartość przedmiotu zamówienia zgodna z załącznikiem nr 1 do umowy, koszty 

wydania przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy, naprawy gwarancyjne wraz z płynami i 

materiałami eksploatacyjnymi oraz częściami oryginalnymi do nich użytymi, jak również 

koszt przeszkolenia w zakresie obsługi i użytkowania samochodu, należne podatki, w tym 

należny podatek VAT oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia”.    

 

 

3) § 4. ust.1. umowy otrzymuje brzmienie: 

 

§ 4.1. „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 

…………….…………… .”   

 

 

4) § 5. ust.1. umowy otrzymuje brzmienie: 

 

§ 5.1. „Odbiór faktyczny (techniczno-jakościowy) zostanie dokonany w siedzibie 

Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż określony w § 4 ust 1. Dokładny termin odbioru 

faktycznego zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą najpóźniej na 3 dni 

robocze przed planowaną datą odbioru.”   

 

 

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian do powyższego 

ogłoszenia poprzez wskazanie terminu składania ofert. Zamawiający zmiany treści oraz 

załączników do SIWZ, ogłoszenia dokonał w dniu 15.07.2020 roku, wydłużając jednocześnie 

wskazany pierwotnie w SIWZ termin składania ofert – ogłoszenie nr 560249-N-2020 z dnia 

2020-07-09 r.  

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 

publicznym, oferty należy składać do dnia 22.07.2020 roku do godz. 10:00. 
 
 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian. 
 

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 560249-
N-2020 z dnia 2020-07-09 r. 
 

 
 

Prezes OSP Pęczniew 
 

/-/ Piotr Żeromiński 


