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Znak sprawy: 1/GZK/D/17      Sochocin, dn. 19.04.2017 r. 

 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 21 

09-110 Sochocin 

 

 

 

        Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pod 

nazwą „Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki” prowadzone zgodnie z 

Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez Gminny Zakład 

Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2017 Zarządu Spółki, z 

dnia 10 kwietnia 2017 r. 

 

Działając zgodnie z  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004  r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zakres modyfikacji jest następujący: 

1. Dokonuje się zmiany zapisów punktu 3 załącznika numer 1 do SIWZ – Wzór Formularza 

Oferty w ten sposób, że: 

- Zamawiający wykreśla podpunkt (7) 

2. Dokonuje się zmiany zapisów § 3 załącznika numer 6 do SIWZ– Istotne postanowienia umowy  

w ten sposób, że: 

- ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 

w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, koszt przeprowadzenia badania 

technicznego jaki Wykonawca zobowiązany jest wykonać przed dostawą, koszt załadunku i 

rozładunku, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszt szkolenia pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego, koszty 

transportu przedmiotu dostawy do Wykonawcy (w przypadku konieczności), koszt udzielenia 

gwarancji i rękojmi, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty 

oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Dokonuje się zmiany zapisów §5 załącznika numer 6 do SIWZ– Istotne postanowienia umowy    

w ten sposób, że: 

- ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu dostawy (w szczególności w 

przypadku niekompletności przedmiotu dostawy lub w przypadku stwierdzenia wad lub 

usterek w dostarczonym przedmiocie dostawy lub w którymkolwiek elemencie przedmiotu 

dostawy lub w przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w §4 ust. 2), 

podpisany zostanie Protokół odbioru dostawy z uwagami lub skierowane zostanie do 

Wykonawcy pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu dostawy. W 

takim przypadku termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości nie może przekroczyć 7 

dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. 
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4. Dokonuje się zmiany zapisów §7 załącznika numer 6 do SIWZ– Istotne postanowienia umowy    

w ten sposób, że: 

- ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub 

usterki faksem lub w formie elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie 

Zamawiającego wynosi 48 godzin w dni robocze od momentu dokonania zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu dostawy 

będą potwierdzane protokolarnie. Termin naprawy lub wymiany nie może przekroczyć 10 dni 

roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Do korespondencji między 

Stronami, w związku z realizacją uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, 

wykorzystywane będą numery faksów i adresy elektroniczne określone w § 2 ust. 3. 

- ust.6 otrzymuje następujące brzmienie: 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi obejmuje wszelkie wady i 

wszelkie usterki w Przedmiocie Umowy powstałe z winy Zamawiającego spowodowane złym 

użytkowaniem sprzętu 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Treść modyfikacji SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.zaklad.sochocin.pl (zakładka 

„Przetargi”)  

- zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ 

- zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ 

Modyfikacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, nie powoduje zmiany terminu 

składania ofert. 

 

 

            

        ………………………………………. 
 Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego 

 

 

http://www.zaklad.sochocin.pl/

