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Szczekociny, dnia 02 maja 2022 r. 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Szczekocinach  

ul. Krakowska 23  

42-445 Szczekociny 

e-mail:  kontakt@ospszczekociny.pl 
 

WYKONAWCY  

biorący udział w postępowaniu  

 

Z A W I A D O M I E N I E   Nr  1 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

z możliwością negocjacji (Nr sprawy 1/2022) na dostawy pn. Dostawa średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach.  

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) ZAMAWIAJĄCY dokonuje zmiany 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w następujący sposób: 

 

1. pkt 1.1. SWZ - Nazwa i adres Zamawiającego  

otrzymuje brzmienie: 

Nazwa Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Szczekocinach  

Adres Zamawiającego:  ul. Krakowska 23  

Kod Miejscowość:   42-445  SZCZEKOCINY 

Telefon:   + 48 781 515 611 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:  /an5f85rn63/skrytka 

Oznaczenie odbiorcy w formularzach ePUAP:   Gmina Szczekociny 

Strona internetowa:       http://ospszczekociny.pl/ 

Strona internetowa postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem: http://ospszczekociny.pl/dostawa-sredniego-

samochodu-ratowniczo-gasniczego-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-sczekocinach/ 

ID postępowania na platformie e-zamówienia  

ocds-148610-ed780e6f-c5ea-11ec-b879-9a86e5ac3946 

Identyfikator postępowania na miniPortalu 0084ef2a-4864-478d-8b83-f0a1f4148ac8 

Adres poczty elektronicznej e-mail:   kontakt@ospszczekociny.pl 

Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku od  8.00 do 15.00. 
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2. W pkt 3.2. SWZ - Sposób oraz termin składania ofert  ppkt 3.2.1. 

otrzymuje brzmienie: 

3.2.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 maja 2022 r., do godziny 10:00. 

 

3. W pkt 3.3. SWZ - Termin otwarcia ofert  ppkt 3.3.1. 

otrzymuje brzmienie: 

3.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 r., o godzinie 10:30. 

 

4. W pkt 3.4. SWZ - Termin związania ofertą  ppkt 3.4.1. 

otrzymuje brzmienie: 

3.4.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11 czerwca 2022 r. 

 

5. W Załączniku Nr 2 SWZ – Wzór umowy  

5.1. § 5 Odbiór przedmiotu umowy 

otrzymuje brzmienie: 

1. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru przedmiotu umowy w siedzibie 

WYKONAWCY, po uprzednim powiadomieniu przez WYKONAWCĘ 

o planowanym terminie odbioru - strony dopuszczają powiadomienie o planowanym 

terminie dostawy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ospszczekociny.pl 

2. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy 

przedmiotu umowy. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy. 

3. Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi samochodu pożarniczego nastąpi 

w terminie odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie WYKONAWCY. 

4. Z chwilą wydania samochodu ZAMAWIAJĄCEMU, własność przedmiotu umowy 

przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO oraz przechodzą na niego wszelkie korzyści 

i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia pojazdu. 

5.2. § 6 ust. 2  

otrzymuje brzmienie: 

2. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy gwarancyjne przeprowadzone 

będą w siedzibie WYKONAWCY przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ z tym 

że zakresie podwozia przeglądy i naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą 

w ASO zlokalizowane najbliżej siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 Termin naprawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady, drogą 

elektroniczną lub faksem.  
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5.3. § 7 ust. 2 pkt 1)  

otrzymuje brzmienie: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

5.4. § 6 ust. 9  

otrzymuje brzmienie: 

9. Czynności serwisowe określone przez producenta podwozia/pojazdu bazowego 

w okresie gwarancji – w tym przeglądy okresowe wraz z wymianą płynów 

eksploatacyjnych i olejów realizowane będą na koszt ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

6. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Powyższe zmiany SWZ prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

Powyższe zmiany SWZ są istotne dla sporządzenia oferty oraz wymagają od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ 

i przygotowanie oferty. 

 

 

Prezes  

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szczekocinach  

 

Andrzej  Drej 
 

 

Wyk. w 1 egz. 

Dokumentacja postępowania Nr 1/2022  

Zamieszczono na stronie internetowej postępowania 


