Zarzecze, dnia 3.07.2018 r.
ZP.271.1.2018
Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu
37-205 Zarzecze
e-mail: inwestycje.zarzecze@post.pl

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup fabrycznie nowego
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zarzeczu” Ochotnicza
Straż Pożarna w Zarzeczu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje o zmianie zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zmienia się zapisy § 6 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.06.2018 r.
Przed zmianą jest:
1. Wykonawca udziela gwarancji na pojazd, na zabudowę pożarniczą , na lakier i perforację
blach na okres .................. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag
protokołu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte
materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również
kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty.
3. W okresie gwarancji naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz
wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Rozpoczęcie
naprawy będzie wykonywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od
Zamawiającego. Za czas 7 dni strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy,
bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia
samochodu do serwisu Wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie
można usunąć w siedzibie Zamawiającego - koszty przemieszczenia samochodu do i od
serwisu poniesie Wykonawca.
5. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji
wydłuży się o czas trwania naprawy.
6. W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne podwozia, silnika, zabudowy
pożarniczej i wyposażenia samochodu, wykonywane będą bezpłatnie przez serwis
Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie
Zamawiającego nie będzie możliwe z uwagi na uwarunkowania techniczne - koszty
przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca.

7. Po okresie gwarancji serwis podwozia, zabudowy pożarniczej i wyposażenia będzie
prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika
samochodu.
8. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku
eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.

Po zmianie jest:
1. Wykonawca udziela gwarancji na pojazd, na zabudowę pożarniczą, na lakier i perforację
blach na okres .................. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag
protokołu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia (nie dotyczy podwozia na
którym wykonano zabudowę pożarniczą).
2. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte
materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również
kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty.
3. W okresie gwarancji naprawy zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia wykonywane
będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Rozpoczęcie naprawy będzie wykonywane
w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas 7 dni
strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo
wolnych od pracy.
4. W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia
samochodu do serwisu Wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie
można usunąć w siedzibie Zamawiającego - koszty przemieszczenia samochodu do i od
serwisu poniesie Wykonawca.
5. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji
wydłuży się o czas trwania naprawy.
6. W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne zabudowy pożarniczej
i wyposażenia samochodu, wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy.
W przypadku, gdy wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie Zamawiającego nie
będzie możliwe z uwagi na uwarunkowania techniczne - koszty przemieszczenia
samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca.
7. Po okresie gwarancji serwis zabudowy pożarniczej i wyposażenia będzie prowadzony
przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika samochodu.
8. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku
eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.

