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dotyczy: zmiana treści  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę pojazdów czterokołowych do 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 
w wyniku odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2020 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w sposób następujący: 
 

- w pkt 3.1 siwz Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fabrycznie nowych pojazdów 
rok produkcji nie starszy niż 2019 r., rocznik modelowy 2020. Zatem opis 

przedmiotu w tym zakresie otrzymuje brzmienie:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych pojazdów 
czterokołowych typu quad do celów ratownictwa górskiego z napędami 
alternatywnymi,  rok produkcji  2020 r. dla Grupy Podhalańskiej GOPR, miejsce 
dostawy : 34-700 Rabka Zdrój, Aleja 1000 lecia 1. Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie fabrycznie nowych pojazdów rok produkcji nie starszy niż 2019 r., 
rocznik modelowy 2020. 

 
- pkt 3.2. siwz otrzymuje brzmienie:  
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (pojazdy 
i napędy alternatywne) –   24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo - 
odbiorczego) bez limitu przebiegu. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w 
nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy 
pojazdu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych.  
 

 

- § 1 ust. 1 projektu umowy (zał. nr 6 do siwz) otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych pojazdów 
czterokołowych do celów ratownictwa górskiego dla Grupy Podhalańskiej GOPR, marki 
……….. model …………………..,(zostanie odpowiednio wypełnione zgodnie z wyborem oferty 
najkorzystniejszej) wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, rok 
produkcji …., 
- zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na warunkach określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy”  
 
-  § 3 ust. 7 projektu umowy (zał. nr 6 do siwz) otrzymuje brzmienie: 

 
„7.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy kompletnej 
dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej: 
1) karty gwarancyjne pojazdów, 
2) instrukcję obsługi pojazdów i wyposażenia, 
3) książkę przeglądów serwisowych z odnotowanym przeglądem „zerowym” „ 



-  § 5 ust. 4 projektu umowy (zał. nr 6 do siwz) otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni 
roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu/ów do wskazanych przez 
Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych.” 
 
Zgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
dnia 09.11.2020 r. godz. 14:45. Termin otwarcia 09.11.2020 r. godz. 15.00. (w 
pkt 16 i 17 siwz). 

 
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian. 

 
  
 

Naczelnik GOPR 

Jerzy Siodłak  

 

 

 


