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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Pot, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progu unijnego na zadanie pn.: „Dostawa ramienia hydraulicznego wraz z głowicą kosząca"

W związku z zapytaniem Wykonawcy jakie wpłynęło do powyższego postępowania Zamawiający działając w zgodzie
z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.)
dokonuje zmian w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:

I. ZMIANA NR l W SIWZ

Zamawiający zmienia w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków
- „Opis przedmiotu zamówienia - Warunki gwarancji i serwisu".

Zamówienia

zapis w pkt 4)

Zapis DO zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni usunięcie awarii, usterki, wady w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia, wykonane u zamawiającego, a w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa ze względu na brak
warunków technicznych, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc koszty transportu zakupionego
sprzętu.
Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie większa niż 110 km, gwarantująca reakcję na
zgłoszenie awarii maksymalnie w dniu zgłoszenia.

II.

ZMIANA NR 2 W SIWZ

Zamawiający zmienia w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis w pkt 14)
- „Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą".
Zapis DO zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
Pozostałe dokumenty wymagane wraz z oferta ;
1) Wypełniony i podpisany formularz - oferta cenowa (druk w załączeniu - formularz 2.3).
2) Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy w załączeniu formularz 3.1).
3) Pisemne zapewnienie minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, jako rozszerzenie
zakresu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi (według własnego wzoru).
4) Pisemne zobowiązanie do podjęcia napraw gwarancyjnych w terminie co najwyżej 2 dni od momentu powiadomienie
a ujawnionej awarii, usterce, wadzie (według własnego wzoru).
5) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju.
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6) Wykaz serwisu znajdującego się w odległości nie większej niż 110 km od siedziby Zamawiającego,
gwarantującego reakcję na zgłoszenie awarii maksymalnie w dniu zgłoszenia.
7) Fotografie dostarczanego sprzętu w czterech ujęciach:
• z przodu;
• z tyłu;
• z boku lewego;
• z boku prawego.
8) Opis techniczny oferowanego sprzętu
spełniającego warunki przedstawione przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia (według własnego wzoru).
9) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych zamawiającemu. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest upoważniony.
10) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy złożyć dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust l i 2 ustawy prawo
zamówień publicznych.
Wprowadzone modyfikacje są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
MagdalenanJqbrówka
Kierownik namawiającego
lub osoba upoważniona
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