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Skawina, dn. 23.12.2020r.   

 

                                                            Do wszystkich Oferentów 
         

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dotyczy: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego wraz z zabudową 
typu śmieciarka” nr ZP-11-2020 

 
 
Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  z 
2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może 
przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
 
Ze względu na: 
- zmianę opisu technicznego przedmiotu zamówienia  
-  konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe 
przygotowanie ofert, 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu 

składania ofert do 30.12.2020r. godz. 12:00,  zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są 

wiążące dla Wykonawców: 

1) pkt. 3 w opisie przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany: 
SILNIK 
- wysokoprężny, chłodzony cieczą, 
- co najmniej 4-cylindrowy, o pojemności do 7.000 cm3 
- moc silnika: 210-250 KM 
- norma emisji spalin: min. EURO 5, 
- urządzenie rozruchowe: płomieniowe lub żarowe. 
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU 
- skrzynia biegów: manualna 
- przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów lub odsilnikowa.  
ZABUDOWA 
- przekrój skrzyni ładunkowej prostokątny, skrzynia wzmocniona zewnętrznymi profilami 
stalowymi lub ściany zabudowy o kształcie owalnym o grubości min. 4mm 

2)  pkt. 12.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak wnieść, aby zostało uznane na koncie 

Zamawiającego nie później niż w terminie do dnia 2020-12-30 do godz. 12:00. 
12.6 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w siedzibie 
Zamawiającego – Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina,  
ul. Piłsudskiego 25,  Dziennik podawczy – pok. 3. do dnia 2020-12-30 do godz. 12:00. 

 

http://www.mzu.skawina.com.pl/
mailto:mzu.dzialuslugowy@poczta.fm


3) pkt 14.11 oznaczenie wzoru opakowania: 

 
Nadawca: 
 Nazwa i adres Wykonawcy 
 Adresat 
 

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 25, 32-050 Skawina 

Oferta: Przetarg nieograniczony ZP-11-2020 
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego wraz z zabudową typu 

śmieciarka” 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

30.12.2020 r. godz: 12:30 

 

4)    pkt 15.1  SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Piłsudskiego 25 w Skawinie, Dziennik 
Podawczy pok.3 do dnia 2020-12-30 do godz. 12:00. 

5)    pkt 15.3  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-12-30 o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego 

PATRZ ZAŁACZNIKI: 

1.    Zał. nr 1 Specyfikacja  ZMIANA 
 
Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 
SIWZ niniejszym dokumentem z dniem 23.12.2020 r. (w tym treści zał. 7 Specyfikacja  ZMIANA– który  
jest obowiązujący w przedmiotowym przetargu.  
 

 

 

 

Prezes Zarządu 
mgr inż. Andrzej Maksymiuk 
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