
Wierzbinek, dnia 22.01.2021 r. 

Zamawiający:    

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

SPÓŁKA Z O.O. W WIERZBINKU 

WIERZBINEK 65, 62-619 SADLNO 

TEL. 63 261-10-36 

 

 

Dotyczy:  

 

postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na Dostawę w formie leasingu 

operacyjnego samochodu ciężarowego, z opcją wykupu (znak ZP.3/2020) 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku, 

działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

 

Dokonane zmiany są następujące: 

 

1. W SIWZ w Rozdz. III pkt 1 pkkt 2 zmienia się następująca treść: 

Było: „Przebieg nie więcej niż 150 000 km” 

Jest: „Przebieg nie więcej niż 350 000 km” 

 

2. W SIWZ w Rozdz. III pkt 1 pkkt 2 wykreśla się  zapis w zakresie minimalnych 

warunków przedmiotu zamówienia, o następującym brzmieniu:  

„Blokada tylnego mostu” 

 

3. W SIWZ w Rozdz. III pkt 1 pkkt 2 wykreśla się  zapis w zakresie minimalnych 

warunków przedmiotu zamówienia, o następującym brzmieniu:  

„HDS – ważne badanie UDT” 

 



4. W SIWZ w Rozdz. III pkt 1 pkkt 2 wykreśla się  zapis w zakresie minimalnych 

warunków przedmiotu zamówienia, o następującym brzmieniu:  

„Udźwig HDS - minimum 2,5 T” 

 

5. W SIWZ w Rozdz. III pkt 1 pkkt 2 dodaje się  zapis w zakresie minimalnych warunków 

przedmiotu zamówienia, o następującym brzmieniu:  

„Zamawiający dopuszcza zakup pojazdu bez wyposażenia HDS.” 

 

6. W SIWZ w Rozdz. IV pkt 1 2 zmienia się następująca treść: 

Było: „Dostawa samochodu ciężarowego w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy”   

Jest: „Dostawa samochodu ciężarowego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy”   

 

7. W załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli zmienia się pkt 2 – Przebieg: 

Było: „Nie więcej niż 150 000 km” 

Jest: „Nie więcej niż 350 000 km” 

 

8. W załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli wykreśla się pkt 9 o następującym brzmieniu: 

„Blokada tylnego mostu – TAK” 

 

9. W załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli wykreśla się pkt 14 o następującym brzmieniu: 

„HDS – ważne badanie UDT – TAK” 

 

10. W załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli wykreśla się pkt 15 o następującym brzmieniu: 

„Udźwig HDS  - min 2,5 T” 

 

11. W załączniku nr 7 do SIWZ w pkt VI.4 zmienia się następująca treść: 

 

Było: „Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej gwarancji usunie nieodpłatnie 

wszelkie wady Pojazdu, w czasie nie dłuższym niż 72 h od dat zgłoszenia wady przez 

Zamawiającego.” 

Jest: „Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej gwarancji usunie nieodpłatnie 

wszelkie wady Pojazdu, w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dat zgłoszenia wady 

przez Zamawiającego.” 

 

12. W załączniku nr 7 do SIWZ w pkt VI.5 zmienia się następująca treść: 

 

Było: „Zamawiający może zgłaszać wady Pojazdu w terminie 1 miesiąca od dnia ich 



stwierdzenia.” 

Jest: „Zamawiający może zgłaszać wady Pojazdu w terminie 14 dni od dnia ich 

stwierdzenia.” 

 

 

 

Zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

 

 


