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                                          Dobrzyca, dnia 20.12.2019 roku 

Oznaczenie sprawy: OSP.271.4.2019 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Zmiana treści SIWZ nr 1 

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dobrzycy w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze 
zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” realizowanego na podstawie 
umowy współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie:3.4 
Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia 
zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Nr projektu nr RPZP.03.04.00-32- C034/18 

 

 

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 

2019 poz. 1843) poniżej zamieszcza treść zmian SIWZ.: 

 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez: 

1) wykreślenie kryterium oceny ofert określonego w Rozdziale XIII pkt 1 ppkt d - Kryterium D – „ Blokada mechanizmu 
różnicowego osi przedniej” – max. 2 pkt.  

2) zmianę wagi punktowej kryterium oceny ofert określonego w Rozdziale XIII pkt 1 ppkt c - Kryterium C– „Skrzynia 
rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie”  
było: – „max. 3 pkt. Wykonawca otrzyma 3 pkt, w przypadku gdy oferuje skrzynię rozdzielczą z reduktorem do jazdy w 
terenie. W przypadku braku oferowania w/w parametru Wykonawca otrzyma 0 pkt.” 
powinno być: - „max. 5 pkt. Wykonawca otrzyma 5 pkt, w przypadku gdy oferuje skrzynię rozdzielczą z reduktorem do 

jazdy w terenie. W przypadku braku oferowania w/w parametru Wykonawca otrzyma 0 pkt.” 
3) Zmianę oznaczenia literowego następujących kryteriów 

KRYTERIUM E -  ZUŻYCIE ENERGII – otrzymuje oznaczenie: KRYTERIUM D -  ZUŻYCIE ENERGII 
KRYTERIUM F – EMISJA DWUTLENKU WĘGLA - otrzymuje oznaczenie: KRYTERIUM E – EMISJA DWUTLENKU 
WĘGLA 
KRYTERIUM G – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - otrzymuje oznaczenie: 
KRYTERIUM F – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 
KRYTERIUM H – Gwarancja - otrzymuje oznaczenie: KRYTERIUM G – Gwarancja 

Wartość punktowa oferty: Wp = A+B+C+D+E+F+G 

4) zmianę opisu przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1 do SIWZ – pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:  
„Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) ze stałym napędem 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi 
przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4200 mm” 

5) zmianę zał. Nr 2 – formularz ofertowy – wykreśla się tabelę dla kryterium D. 
  

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2019/S 243-596667 
Zamawiający na podst. art. 12 ust. 3 ustawy Pzp przekazał treść ogłoszenia uwzględniającego powyższe zmiany do publikacji w 
DUUE. 
 

Załączniki do niniejszego pisma stanowią: 

SIWZ - po zmianie 

Zał. Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia – po zmianie 

Zał. Nr 2 – formularz ofertowy – po zmianie 

 

 

 

 

 

zamieszczono na Platformie Zakupowej 


