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Do 

Wykonawców 

Ochotnicza Straż Pożarna 

 Czepielinie 

Czepielin 53 

08-140 Mordy 

Mordy, 21 października 2019 r. 

 

 

 

 
IN.271.24.1.2019.MI 

 

 

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin” - Postępowanie Nr IN.271.24.2019 

opublikowane w BZP w dniu 08.10.2019 r. pod nr 607467-N-2019. 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Wykonując dyspozycje art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający zawiadamia  

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników, w następujący sposób: 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia. 

 

2. Potwierdzenie parametrów oferowanego samochodu stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zawiadomienia. 

 

3. W § 7 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Po bezusterkowym odbiorze techniczno-jakościowym przedmiot umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy w depozyt, do czasu jego fizycznego odbioru – na własny koszt i we własnym zakresie.” 

 

Z uwagi, że zakres dokonanej zmiany treści SIWZ wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie 

ofert, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 29 października 2019 r. godz. 10:00, oraz 

zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

 

4. Punkt 5 Części XI SIWZ w brzmieniu: 

„5. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszalnym opakowaniu  

z napisem: 

Oferta na wykonanie zadania: 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin” 

Postępowanie IN.271.24.2019 

Nie otwierać przed godziną 10
15

 dnia 22.10.2019 r. 

oraz nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy i numerami telefonu i faksu do Wykonawcy (Zamawiający 

dopuszcza czytelny odcisk pieczęci).” 

otrzymuje brzmienie: 

„5. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszalnym opakowaniu  

z napisem: 

Oferta na wykonanie zadania: 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin” 

Postępowanie IN.271.24.2019 

Nie otwierać przed godziną 10
15

 dnia 29.10.2019 r. 
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oraz nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy i numerami telefonu i faksu do Wykonawcy (Zamawiający 

dopuszcza czytelny odcisk pieczęci).” 

 

5. Punkty 1 i 2 Części XII SIWZ w brzmieniu: 

„1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy – Sekretariat. 

Każdy Wykonawca na pierwsze żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego  

Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy – sala konferencyjna.” 

otrzymują brzmienie: 

„1. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.10.2019 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy – Sekretariat. 

Każdy Wykonawca na pierwsze żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.10.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego  

Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy – sala konferencyjna.” 

 

 

Opublikowana modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników jest 

wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

Wykonując dyspozycje art. 38 ust. 4 i ust. 4a Ustawy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę 

treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

http://umigmordy.bip.org.pl w zakładce Przetargi. 

 

 

 

Prezes 

OSP Czepielin 

Piotr Łupiński 
/podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Potwierdzenie parametrów oferowanego samochodu – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Publikacja: 

1. storna internetowa http://umigmordy.bip.org.pl 

2. a/a. 

http://umigmordy.bip.org.pl/

