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WSZYSCY
dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu
nieograniczonego na dostawę nowych samochodów typu bus, uterenowionych dla celów
ratownictwa górskiego.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, w wyniku
odpowiedzi na pytania z dnia 30.08.2017 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) tj. w zał. nr 6 -projekcie umowy
poprzez zmianę miejsca wydania przedmiotu umowy.
Zatem § 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„§ 3
Dostawa i odbiór
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w § 1 ust. 1
w terminie: do ...................2017 r. (nie później niź do 25 października 2017 r.)
2. Wydanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi w
siedzibie Wykonawcy.
3. O terminie wydania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego na piśmie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie poprzedzony szczegółowymi badaniami
zgodności parametrów technicznych z opisem stanowiącym załącznik do oferty
Wykonawcy w obecności upoważnionych przez Strony osób.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu wydania przedmiotu umowy
kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej odpowiednio:
1) kartę pojazdu,
2) kartę gwarancyjną pojazdu oraz wykaz ASO, które są uprawnione do
wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym,
3) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia,
4) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.”
Ponadto w projekcie umowy w § 5, ust. 3 i 4 otrzymują numerację- odpowiednio- ust. 4
i 5, natomiast ust. 3 niniejszego paragrafu otrzymuje brzmienie: „3. Warunki gwarancji
nie mogą skutkować naruszeniem warunków siwz w toku realizacji umowy i zawierać
zapisy mniej korzystne niż określone w K.C. art. 577 do art. 581.”
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian.
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