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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gminachelmza.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: II.1

W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego specjalnego samochodu

ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla jednostki OSP SKĄPE

W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego specjalnego

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP SKĄPE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4.

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

fabrycznie nowego lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej

Straży Pożarnej Skąpe. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ– minimalne

wymagania techniczne dla lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla

Ochotniczej Straży Pożarnej Skąpe. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, norm, certyfikatów aprobat lub pochodzenia

z zastrzeżeniem zachowania norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się wyspecyfikowany przez

zamawiającego przedmiot zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne,

jakościowe i funkcjonalne jakich oczekuje zamawiający i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert
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równoważnych. Oferowany przez wykonawców składających oferty równoważne przedmiot zamówienia musi mieć

parametry nie gorsze niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykaże ze oferowany

przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający wskazał

marki lub nazwy handlowe służy to ustaleniu standardu i określa klasę produktu a nie stanowi wskazania konkretnego

wyrobu lub producenta, oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia

przedmiotu zamówienia. Ciężar wykazania spełnienia wymagań leży po stronie wykonawcy. 4. Zamówienie planowane

jest do realizacji ze środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1a PZP,

którego treść cyt. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a

możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem,

dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo […].

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

fabrycznie nowego lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skąpe. 2.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ– minimalne wymagania techniczne dla

lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skąpe. 3. Zamawiający

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia znaków

towarowych, patentów, norm, certyfikatów aprobat lub pochodzenia z zastrzeżeniem zachowania norm, parametrów i

standardów jakimi charakteryzuje się wyspecyfikowany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Przedstawione

parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne, jakościowe i funkcjonalne jakich oczekuje

zamawiający i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowany przez wykonawców

składających oferty równoważne przedmiot zamówienia musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w szczegółowym

opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykaże ze oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia

wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe służy to ustaleniu

standardu i określa klasę produktu a nie stanowi wskazania konkretnego wyrobu lub producenta, oryginalne

nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Ciężar wykazania

spełnienia wymagań leży po stronie wykonawcy. 4. Zamówienie planowane jest do realizacji ze środków zewnętrznych

oraz środków własnych Gminy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1a PZP, którego treść cyt. Zamawiający może

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej

podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa

innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo […].

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2020-11-10, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2020-11-13, godzina: 10:00,
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