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BiGK.271.1.17.2022 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach”, znak: 

BiGK.271.1.17.2022. 
 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany 

treści SWZ w następującym zakresie: 

 

Zmiana nr 1: 

w SWZ rozdział XIII. Sposób oraz termin składania ofert § 1 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod 

adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark , następnie należy wejść w zakładkę 

‘postępowania’ i wybrać ‘BiGK.271.1.17.2022 Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Kiełpinach’ w terminie do dnia 23.06.2022 r. do godziny 12:00. 

Bezpośredni link do postępowania został wskazany w Rozdz. II SWZ.” 

zastępuje się następującym: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod 

adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark , następnie należy wejść w zakładkę 

‘postępowania’ i wybrać ‘BiGK.271.1.17.2022 Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Kiełpinach’ w terminie do dnia 28.06.2022 r. do godziny 12:00. 

Bezpośredni link do postępowania został wskazany w Rozdz. II SWZ.” 

 

Zmiana nr 2: 

w SWZ rozdział XIV. Termin otwarcia ofert § 1 

„1. Otwarcie ofert nastąpi  23.06.2022 r. , o godz. 12:30  przy użyciu systemu 

teleinformatycznego” 

zastępuje się następującym: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi  28.06.2022 r. , o godz. 12:30  przy użyciu systemu 

teleinformatycznego” 

 

Zmiana nr 3: 
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w SWZ rozdział XI. Termin związania ofertą. § 1 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 22.07.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

zastępuje się następującym: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 27.07.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

Zmiana nr 4: 

w Załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy  wykreśla się  §6 pkt 11   

„11. Wykonawca gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich 

czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też 

innych dokumentach dotyczących eksploatacji Przedmiotu zamówienia i elementów 

wyposażenia.” 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

BURMISTRZ 
mgr Maciej Sitarek  

…………………………………………………………….………. 
                  Kierownik zamawiającego  
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