IŚ.271.2.2017

Pionki, dn. 23. 01. 2017 r.

Do uczestników
postępowania przetargowego
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach

Zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami) ,
w wyniku otrzymanych propozycji zmian SIWZ, zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:
Zmiany dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ujętego w załączniku nr 3 do
SIWZ - „Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez zamawiającego”:
1. Pozycja Nr 48 w załączniku nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymagał by szyby w drzwiach tylnych były podgrzewane z wycieraczkami.
Zamawiający rezygnuje z tego wymogu, dopuszcza drzwi tylne pełne (bez szyb)
dwuskrzydłowe.
2. Pozycja Nr 63 i 64 w załączniku nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymagał, aby wejście do autobusu było przez drzwi przesuwne, sterowanie
elektryczne zamykaniem i otwieraniem drzwi przesuwnych z dodatkowym sterowaniem z
pozycji kierowcy. Zamawiający rezygnuje z tego wymogu, dopuszcza wejście do autobusu
przednimi prawymi drzwiami z obniżonym stopniem (schodkiem).
3. §5 ust. 8 i 9 projektu umowy, będącej załączniku nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymagał w §5 ust. 8 i 9 projektu umowy, aby w sytuacji, gdy przewidywany
czas naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w §5 ust. 7 umowy, zostanie określony na
powyżej 72 godziny lub w trakcie naprawy przekroczy 72 godziny, to Wykonawca
zobowiązuje się na okres naprawy przekazać bezpłatnie Zamawiającemu inny, sprawny
samochód o podobnych parametrach (tzn. nie gorszych niż samochód będący przedmiotem
umowy). Miejscem przekazania samochodu zastępczego ma być Stacja Obsługi, w której
dokonywana będzie naprawa. Koszty paliwa za przejechane kilometry samochodem
zastępczym pokrywa Zamawiający, po przekazaniu samochodu zastępczego do
użytkowania. Dodatkowo, jeżeli Wykonawca nie przekaże do użytkowania samochodu
zastępczego Zamawiającemu, Zamawiający może wynająć samochód zgodny z opisem w
§5 ust. 8 umowy na koszt Wykonawcy.
Zamawiający rezygnuje z tych wymogów. Przy podpisywaniu umowy §5 ust. 8 i 9 zostanie
wykreślony.
Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.
(-) Burmistrz Miasta Pionki

