Nr ZGKiM.271.9.2022
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Iłowa - Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej
Ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa
Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c82d1be-13c5-11ed-b950-8227d40187e8

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie, o którym mowa w art. 275 pkt 1 pzp
(Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający
wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji)

ZATWIERDZIŁ:
Józef Brzezicki
Kierownik ZGKiM w Iłowej

Iłowa, 17 sierpnia 2022r.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami) zmieniam Specyfikacje Warunków Zamówienia w następujący
sposób:

1. Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedzią
na pytania z dnia 17 sierpnia 2022r.
2. Rozdział VI ust. 3 pkt 1) było:
Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wraz z osprzętem powinno być
nowe, kompletne, w pełni sprawne i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Rozdział VI ust. 3 pkt 1) jest:
Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wraz z osprzętem powinno być
kompletne, w pełni sprawne i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Rozdział XIX ust. 4 było:
Ad. 2. Gwarancja
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia nie mniejszej niż
24 miesiące
5. Rozdział XIX ust. 4 jest:
Ad. 2. Gwarancja
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia nie mniejszej niż 6
miesięcy
6. Rozdział XIV ust. 2 było:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2022r.
godz. 08:00.
7. Rozdział XIV ust. 2 jest:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 25 sierpnia do
godz. 11:00
8. Rozdział XV ust. 1 było:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2022r. o godzinie 08:30.
9. Rozdział XV ust. 1 jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2022r. o godzinie 11:30.

