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Uczestnicy postępowania 
 
 
 
Nasz znak DZ.261.28.2022 
 
      
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.),                     

pn. Dostawa samochodów dostawczych brygadowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Zielonej Górze 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, iż działając na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, 

dokonuje zmian zapisów SWZ w następującym zakresie: 

1) Pkt 4. SWZ otrzymuje brzmienie: 

Na pojazd (pojazdy) Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na podzespoły 

mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na perforacje 

blach nadwozia. 

Zamiast:  

Na pojazd (pojazdy) Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na podzespoły 

mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na perforacje 

blach nadwozia, bez limitu kilometrów. 

2) § 1.5. projektu umowy otrzymuje brzmienie:  

Na samochód, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca udzieli co najmniej …. miesięcznej gwarancji na 

podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, oraz co najmniej …. miesięcznej gwarancji na 

perforację blach nadwozia. 

Zamiast:  

Na samochód, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca udzieli co najmniej …. miesięcznej gwarancji na 

podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, oraz co najmniej …. miesięcznej gwarancji na 

perforację blach nadwozia, bez limitu kilometrów. 

3) § 1.6. projektu umowy otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca zapewnia odpłatny autoryzowany serwis samochodu, o którym mowa w ust. 1, przez 

okres udzielonej gwarancji. 

Zamiast: 

Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis samochodu, o którym mowa w ust. 1, przez okres 

udzielonej gwarancji. 
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4) Pkt 11. Zał. Nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 oraz 2 otrzymuje 

brzmienie: 

Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:  

- spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 

poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy; 

- posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami  dopuszczenie 

pojazdów do ruchu; 

- obowiązującej w chwili dostawy normy emisji spalin –minimum EURO 6;  

- posiadać w języku polskim instrukcję obsługi, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne 

dokumenty wymagane prawem. 

Zamiast: 

Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:  

- spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 

poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy; 

- posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów 

do ruchu; 

- obowiązującej w chwili dostawy normy emisji spalin –minimum EURO 6;  

- posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, książkę serwisową i gwarancyjną oraz 

inne niezbędne dokumenty wymagane prawem oraz katalog części zamiennych. 

 

W związku z powyższym zmieniony zostaje: 

1) Termin składania ofert.  

Oferty należy składać w terminie do  12.01.2023r.  do godz. 10:00 

2) Termin otwarcia ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.01.2023r.  o godz. 10:30 

3) Termin związania ofertą. 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.02.2023r. 

 

Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę, stanowią one integralną część specyfikacji. 

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. 

 
 

              DYREKTOR 

Rafał Bukowski 
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