
Sk6rzec, dnia 1 sierpnia 2016 roku

Zmiana S pecyfi kacj i lstotnych Waru n k6w Zam6wien ia

na ,,Zakup Sredniego samochodu ratowniczo-ga6niczego dla OSP Dqbr6wkatug"

Stosownie do art. 38 ust.4 ustawy Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. 2015, poz.2164)
Zamawiajqcy dokonuje zmiany w SIWZ w nastqpujqcy spos6b:

l. Dokonuje siq sprostowania omylki pisarskiejw nastgpujqcy spos6b:

1) W czqsci Xilt. ,,Opls KRYTER|oW, KToRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE Slq KIEROWAI- PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU

OCENY OFERT', pkt. 1" ,,Kryteria oceny ofert":

iest :

A. Cena - 90% (waga 95 pkt)

poprawia sie na :

A. Gena - 95% (waga 95 pkt)

ll. Dokonuje sig zmiany terminu skladania iotwarcia ofert na 5.08.2016r. W konsekwencji zmiany

w/w terminu, dokonuje siq aktualizacji SIWZ:

1) W czqSciVlll. ,,WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM", pkt. 1:

:Y

iest:

Wykonawca zobowiqzany jest najp6zniej do uplywu terminu skladania ofert, tj. do dnia 4.08.2016r.
godz. 09.40 wnieSd wadium w wysoko5ci: 8,000 zl (slownie: osiem tysiqcy ztotych)

poprawia sie na :

Wykonawca zobowiqzany jest najp6zniej do uplywu terminu skladania ofert, tj. do dnia 5.08.2016r"
godz. 09.40 wnieSC wadium w wysokoSci: 8.000 zt (slownie: osiem tysiqcy zlotych)

2) W czg6ci Xl. ,,MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI-ADANIA I OTWARCIA OFERT" :

iest :

Zamkniqta kopdrta zawierajqca ofertg powinna byc opisana nazwq i adresem wykonawcy oraz
oznaczona naprsem:

do

do

oFERTA pRZETARGOWA (RtG.27 1.1 1 .2016) :

,,Zakup Sred n iego samochod u ratown iczo-gaSn iczego dla OS P Dqbr6wkatu g"

NIE OTWIERAC przed 4.08.2016r. do qodz. 1O:00.



W przypadku przeslania oferty pocztq kurierskq, zawaftoS1 przesylki tj. ofefta z zalqcznikami powinna
by1 zapakowana w dodatkowq kopeftg opisanq jak wyZej, gdy2 opakowanie kurierskie zostanie
otwarte w kancelarii.
JeZeli bezpoSrednio za opakowaniem kurierskim znajduje sig fre6i oferty (bez dodatkowej koperty)
naleZy bezpoSrednio na opakowaniu kurierskim umieSci1 zapis ,,OFERTA PRZETARGOWA
(R1G.271.11.2016) - NIE OTWIERAC przed 4.08.2016r, do sodz. 10:00". W przypadku braku tej
informacji zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za np. omylkowe otwarcie ofefty przed
wyzn aczony m te rm i ne m otwarcia.
Koszty zwiqzane z przygotowan iem i zloZeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamkniqtq kopertq zawierajqcq ofertq nale2y zloZye w Urzgdzie Gminy w Sk6rcu ul Siedlecka 3
(kancelaria - parter) w terminie do dnia 4.08.2016 r. do godziny 09:40.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, w budynku Urzqdu Gminy w Sk6rcu, ul. Siedlecka
3 (pok6j nr 13 - | piqtro) w dniu 4.08.2016 r. o godzinie'10:00.

poprawia sie na :

Zamknigta koperta zawierajqca ofertq powinna byd opisana nazwE i adresem wykonawcy oraz
oznaczona napisem:

OFERTA PRZETARGOWA (RtG.27 1 .1 1 .2016) :

,,Zakup Sred n iego samochodu ratown iczo-ga5niczego dla OSP Dqbr6wka-t-ug"

NIE OTWIERAC przed 5.08.2016r. do godz. 10:00.

W przypadku przeslania ofefty pocztq kurierskq, zawartoS1 przesylki tj. oferta z zalqcznikami powinna
byC zapakowana w dodatkowq kopertg opisanq jak wy2ej, gdy2 opakowanie kurierskie zostanie
otwafte w kancelarii.
Je2eli bezpoSrednio za opakowaniem kurierskim znajduje sig treSC ofefty (bez dodatkowej kopefty)
nale2y bezpoSrednio na opakowaniu kurierskim umieSci1 zapis ,,OFERTA PRZETARGOWA
(RtG.271.11.2016) - NtE OTWIERAC przed 5.08.2016r. do oodz. 10:00". W przypadku braku tej
informacji zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za np. omylkowe otwarcie ofefty przed
wyzn aczony m te rm in e m otwa rci a.

Koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty ponosiWykonawca.

Zamkniqtq kopertg zawierajqcq ofertg nalezy zloZyt, w Urzqdzie Gminy w Sk6rcu ul Siedlecka 3
(kancelaria - partei) w terminie do dnia 5.08.2016 r. do godziny 09:40.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawialqcego, w budynku Urzgdu Gminy w Sk6rcu, ul. Siedlecka
3 (pok6j nr 13 - | pigtro) w dniu 5.08.2016 r. o godzinie 10:00.

W zwiqzku z doprecyzowaniem Opisu Przedmiotu Zam6wienia w wyniku udzielenia odpowiedzi
na zapytania cz. | - cz. lV Zamawia)qcy dokonuje aktualizacji zalqcznika nr 8 do SIWZ ,,Opis
przedmiotu zam6wienia" oraz zalqcznika nr 1 do SIWZ ,,Formularz ofertowy" w czgSci B
(formularz szczegolowy) w brzmieniu stanowiqcym zalqczniki do niniejszejZmiany SIWZ.

Pozostale za p isy SIWZ z dnia 26.07 .20 1 6 r. pozos talq bez zm ia n.

Zalqczniki:

1) Formuldrz ofertowy (zalqcznik Nr 1 do SIWZ) - czq6c B AKTUALIZACJA
2) Opis przedmiotu zam6wienia (Zalqcznik nr 8 do SIWZ) - AKTUALIZACJA
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