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Wierzawice, 30.09.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/09/09 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA  
Numer 2 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Dostawa fabrycznie nowego 

samochodu specjalistycznego do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co 

najmniej 21 m³” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599325-

N-2019 w dniu 18.09.2019 r. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2018 r., poz. 1986. z późn. zm.); Zamawiający - Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

reprezentowana przez Zarząd zmienia treść siwz oraz ogłoszenia dotyczącego przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 

specjalistycznego do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³”. 

 

 

I. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Układ hamulcowy 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Układ hamulcowy; tiret 3 

• Hamulec silnikowy o maksymalnej mocy hamowania min 275 Kw.  

Aktualny zapis SIWZ – Układ hamulcowy; tiret 3 

• Hamulec silnikowy o maksymalnej mocy hamowania min 183kW 

 

 

II. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Układ elektryczny 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Układ elektryczny; tiret 1 

• Akumulatory standardowe minimum 170 Ah, • Główny włącznik prądu przy 

skrzynce akumulatorowej,  

Aktualny zapis SIWZ – Układ elektryczny; tiret 1 

• Akumulatory standardowe minimum 170 Ah, • Główny włącznik prądu przy 

skrzynce akumulatorowej lub  w innym miejscu, ale zapewniającym swobodny 

dostęp oraz uniemożliwiającym jego przypadkowe załączenie. 

 

 

III. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Dodatkowe wyposażenie 

podwozia 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Dodatkowe wyposażenie podwozia; tiret 6 

• Poziom hałasu zewnętrznego 80dB(A), EC,  

Aktualny zapis SIWZ – Dodatkowe wyposażenie podwozia; tiret 6 

• Poziom hałasu zewnętrznego 81/82 dB(A), 
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IV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Dodatkowe wyposażenie 

podwozia poprzez usunięcie tiretu 7, który brzmiał: 

• Stopień wejściowy za kabiną,  

 

 

V. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Układ napędowy 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Układ napędowy; tiret 9 

• Ogranicznik prędkości do 90 km/h,  

Aktualny zapis SIWZ – Układ napędowy; tiret 9 

• Ogranicznik prędkości do 90 km/h lub do 89km/h, 

 

 

VI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Kabina 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Kabina; tiret 7 

• Lusterko po stronie kierowcy sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97,  

Aktualny zapis SIWZ – Kabina; tiret 7 

• Lusterko po stronie kierowcy sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97 lub  

spełnia wymagania klasy II według rozporządzenia ECE nr 46/04, 

 

 

VII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Kabina 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Kabina; tiret 8 

• Lusterko po stronie pasażera sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97,  

Aktualny zapis SIWZ – Kabina; tiret 8 

• Lusterko po stronie pasażera sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97 lub  

spełnia wymagania klasy II według rozporządzenia ECE nr 46/04, 

 

 

VIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Kabina poprzez usunięcie tiretu 

11, który brzmiał: 

• Emblematy normy emisji spalin,  

 

 

IX. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Oświetlenie 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2 

• Światła do jazdy dziennej typu LED włączane z oświetleniem postojowym,,  

Aktualny zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2 
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• Światła do jazdy dziennej typu LED włączane z oświetleniem postojowym lub  

światła do jazdy dziennej LED włączane automatycznie po uruchomieniu pojazdu, 

 

 

X. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Wyposażenie wewnętrzne 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2 

• Dwa fotele pasażera zintegrowane, wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, 

z dodatkowym miejscem za fotelami.  

Aktualny zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2 

• Dwa fotele pasażera zintegrowane, wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, 

z dodatkowym miejscem za fotelami lub z dwoma niezależnymi fotelami dla 

pasażerów, oraz dodatkowym miejscem do przechowywania za fotelem kierowcy 

i zewnętrznym pasażera, oraz schowkiem pod siedziskiem fotela środkowego. 

 

 

XI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Wyposażenie wewnętrzne 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2 

• Dwa fotele pasażera zintegrowane, wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, 

z dodatkowym miejscem za fotelami.  

Aktualny zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2 

• Dwa fotele pasażera zintegrowane, wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, 

z dodatkowym miejscem za fotelami lub z dwoma niezależnymi fotelami dla 

pasażerów, oraz dodatkowym miejscem do przechowywania za fotelem kierowcy 

i zewnętrznym pasażera, oraz schowkiem pod siedziskiem fotela środkowego. 

 

 

XII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Wyposażenie wewnętrzne 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 5 

• Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne,  

Aktualny zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 5 

• Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne lub 

sterowanie  elektronicznym panelem sterującym układem klimatyzacji ogrzewania 

i wentylacji. 

 

 

XIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna 

zabudowy 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 4 

• system wagowy umożliwiający zważenie każdego pojemnika z wyświetlaczem 

w wewnątrz kabiny,  

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 4 

• Zamawiający informuje, iż wyświetlacz powinien wskazywać  wagę aktualnie 

ważonego indywidualnie  pojemnika, natomiast pozostałe informacje powinny być 
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uzyskane z oprogramowania sytemu wagowego, który obsługuje wagę. Waga musi 

być kompatybilna z systemem  GPS aktualnie użytkowanym przez zamawiającego, 

oraz być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające zapisywanie 

i archiwizacje, wydruk oraz eksport danych do komputera stacjonarnego, na 

którym zainstalowane będzie oprogramowanie systemu wagowego. 

 

 

XIV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna 

zabudowy 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 5 

• boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy,  

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 5 

• boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy lub 

jednego arkusza blachy, nieożebrowanego jako ścianę zabudowy. 

 

 

XV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna 

zabudowy 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 5 

• boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy,  

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 5 

• boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy lub 

jednego arkusza blachy, nieożebrowanego jako ścianę zabudowy. 

 

 

XVI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna 

zabudowy 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 17 

• uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 

110 do 1100 litrów,  

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 17 

• uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 

min. 120 do 1100 litrów. 

 

 

XVII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna 

zabudowy 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 31 

• włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne,  

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 31 

• włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne lub bez 

sprzęgła elektromagnetycznego z  przystawką odsilnikową. 
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XVIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja 

techniczna zabudowy 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 42 

• centralne smarowanie zabudowy i podwozia, -, konstrukcją pompy z możliwością 

zastosowania wszystkich lepkości typów smarów w jednej pompie (od smarów 

płynnych po stałe). Systemem posiadającym czujnik niskiego poziomu smaru i 

automatyczny wyłącznik pompy zapobiegający zapowietrzaniu się systemu na 

wypadek braku smaru. Pompa wykonana ze stali nierdzewnej posiadająca filtr 

wstępny wielokrotnego użytku. Sterownik pompy w pełni wodoodporny, 

wyposażony w wodoodporne połączenie elektryczne. Zbiornik pompy wykonany z 

materiału odpornego na uszkodzenia, stłuczenia  i trudne warunki atmosferyczne. 

Uszczelka tłoka pompy w jaskrawym kolorze ułatwiająca wzrokową kontrolę ilości 

smaru w zasobniku. Pompa wyposażona w automatyczny system odpowietrzania. 

W przypadku wystąpienia awarii systemu możliwość ręcznego osmarowywania 

maszyny poprzez dowolny rozdzielacz układu. Przewody smarne wykonane z 

elastycznego i giętkiego materiału bez zakuwek umożliwiające łatwą wymianę w 

terenie. Dozowniki smaru dobrane indywidualnie do punktu smarownego 

zapewniające optymalną ilość smaru.  

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 42 

• centralne smarowanie pkt. smarnych zabudowy i podwozia, -, konstrukcją pompy 

z możliwością zastosowania wszystkich lepkości typów smarów w jednej pompie 

(od smarów płynnych po stałe). 

 

 

XIX. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Gwarancja i serwis; 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Gwarancja i serwis 

Zamawiający rozumie przez bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji wszystkie 

przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi które wymagane są do 

wymiany w okresie gwarancji.  

Zamawiający nie wymaga objęciem gwarancji uszkodzeń wynikających z winy 

Zamawiającego. 

Aktualny zapis SIWZ – Gwarancja i serwis 

Zamawiający rozumie przez bezpłatny serwis: wykonywanie planowych obsług 

technicznych określonych przez producentów podwozia  i zabudowy w instrukcji 

i eksploatacji, w pełnym zakresie (wraz z częściami zamiennymi  i materiałami 

eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon). 

Zamawiający nie wymaga objęciem gwarancji uszkodzeń wynikających z winy 

Zamawiającego. 

 

 

XX. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Gwarancja i serwis; 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Gwarancja i serwis; pkt 2 Zabudowa 

• Minimum 24 miesięcy. 

• Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług 

i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).  
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• Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem 

dodatkowym i osprzętem.  

Serwis: w ramach złożonej oferty Dostawca gwarantuje reakcję autoryzowanego 

serwisu fabrycznego w ciągu 24godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, 

w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca podejmie naprawę w ciągu 

maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku 

zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, 

która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 96 

godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony 

nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy 

podobnych do pojazdu będącego  w naprawie. 

Aktualny zapis SIWZ – Gwarancja i serwis; pkt 2 Zabudowa 

• Minimum 24 miesięcy. 

• Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług 

i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).  

• Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem 

dodatkowym i osprzętem.  

Serwis: w ramach złożonej oferty Dostawca gwarantuje reakcję autoryzowanego 

serwisu fabrycznego w ciągu 24godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, 

w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca podejmie naprawę w ciągu 

maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku 

zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, 

która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 144 

godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony 

bezpłatnie – w dniu następnym po upływie terminu na wykonanie naprawy - pojazd 

o podobnych parametrach technicznych.” 

 

 

XXI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Pozostałe wymagania; pkt 1 lit. e) 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Pozostałe wymagania; pkt 1 lit e) 

e) Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. 

świadectwo homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego 

pojazdu, certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu). 

Aktualny zapis SIWZ – Pozostałe wymagania; pkt 1 lit e) 

Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo 

homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu lub 

dopuszczenie jednostkowe, certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu ). 

 

 

XXII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia; Pozostałe wymagania; pkt 1 lit. e) 

 

Poprzedni zapis SIWZ – Pozostałe wymagania; pkt 1 lit e) 

e) Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. 

świadectwo homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego 

pojazdu, certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu). 

Aktualny zapis SIWZ – Pozostałe wymagania; pkt 1 lit e) 

Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo 

homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu lub 
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dopuszczenie jednostkowe, certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu ). 

 

 

XXIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 5 ust. 

3 

 

Poprzedni zapis SIWZ – § 5 ust. 3 

3. Przez serwis należy rozumieć:  

a) wykonywanie planowych obsług technicznych określonych przez producentów 

podwozia  i zabudowy w instrukcji i eksploatacji, w pełnym zakresie (wraz z 

częściami zamiennymi  i materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i 

opon);  

b) wykonywanie kontroli i napraw wynikających z normalnej eksploatacji. 

Aktualny zapis SIWZ – § 5 ust. 3 

3. Przez serwis należy rozumieć: wykonywanie planowych obsług technicznych 

określonych przez producentów podwozia  i zabudowy w instrukcji i eksploatacji, 

w pełnym zakresie (wraz z częściami zamiennymi  i materiałami eksploatacyjnymi, 

za wyjątkiem szyb i opon);  

 

 

XXIV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 5 ust. 6 

 

Poprzedni zapis SIWZ – § 5 ust. 6 

6. Wykonawca dokonuje naprawy przedmiotu umowy w ciągu czterech dni roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.  

Aktualny zapis SIWZ – § 5 ust. 6 

6. Wykonawca dokonuje naprawy przedmiotu umowy w ciągu sześciu dni roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.  

 

 

XXV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 5 ust. 7 

 

Poprzedni zapis SIWZ – § 5 ust. 7 

7. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie - w ciągu 

4 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 - pojazd 

o podobnych parametrach technicznych. 

Aktualny zapis SIWZ – § 5 ust. 7 

7. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie – w dniu 

następnym po upływie terminu na wykonanie naprawy - pojazd o podobnych 

parametrach technicznych.  

 

 

XXVI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 8 ust. 4 

 

Poprzedni zapis SIWZ – § 8 ust. 4 

4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 

obciążenia. 

Aktualny zapis SIWZ – § 8 ust. 4 
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4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 

obciążenia. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 

70% wartości przedmiotu umowy.  

 

 

XXVII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 10 ust. 8 

 

Poprzedni zapis SIWZ – § 10 ust. 8 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

Aktualny zapis SIWZ – § 10 ust. 8 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 5 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

 

 

XXVIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 10 ust. 9 

 

Poprzedni zapis SIWZ – § 10 ust. 9 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

Aktualny zapis SIWZ – § 10 ust. 9 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  

 

 

XXIX. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 11.9.1  

 

Poprzedni zapis – 11.9.1  

11.9.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbiórki 

surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³ 

Nie otwierać przed dniem: 03.10.2019 r. do godz. 10:30” 

 

Aktualny zapis – 11.9.1 

11.9.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbiórki 

surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³ 

Nie otwierać przed dniem: 10.10.2019 r. do godz. 10:30” 

 

 

XXX. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.1 Składanie ofert 

 

Poprzedni zapis – 12.1  

Składanie ofert  

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 
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Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta) 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 

Termin złożenia oferty do 03-10-2019 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert 

składanych drogą pocztową. 

 

Aktualny zapis – 12.1 

Składanie ofert  

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta) 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 

Termin złożenia oferty do 10-10-2019 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert 

składanych drogą pocztową. 

 

 

XXXI. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.3 Termin otwarcia ofert: 

 

Poprzedni zapis – 12.3  

Termin otwarcia ofert: 03-10-2019 r. o godz. 1030  

 

Aktualny zapis – 12.3 

Termin otwarcia ofert: 10-10-2019 r. o godz. 1030 

 

 

XXXII. Zamawiający zmienia ogłoszenie pkt IV.6.2 Termin składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

Poprzedni zapis – pkt IV.6.2 

Data: 2019-10-03, godzina: 10:00,  

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 

z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

> Polski 

 

Aktualny zapis – pkt IV.6.2  

Data: 2019-10-10, godzina: 10:00,  

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 

z ogłoszeniem):  
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Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

> Polski 

 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy siwz i ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 

 


