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Wieprz, 17.08.2021 r.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup fabrycznie
nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej Bystrej
Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuję, iż zmianie ulegają
następujące zapisy treści SWZ:

1. Pkt V.
brzmienie:

INNE

DOKUMENTY

SKŁADANE

PRZEZ

WYKONAWCĘ

otrzymuje

W skład oferty muszą wchodzić następujące dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji;
2) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania;
3) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu;
4) ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB na oferowany przez
Wykonawcę samochód ratowniczo-gaśniczy – przedmiotowy środek dowodowy – zgodnie z
art. 106 ustawy Pzp, na potwierdzenie, że oferowany samochód ratowniczo-gaśniczy
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. UWAGA! Zamawiający nie
przewiduje możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeśli
Wykonawca nie złoży ich z ofertą, lub jeśli złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne.
5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i
musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są
wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego
reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu;
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
8) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do
oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny
oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Uaktualniony załącznik nr 7 do SWZ Wzór umowy.

Bartłomiej Dybaś
Prezes OSP Bystra
-podpisano elektronicznie-

