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ZMIANA NR 1 
 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA DOSTAWY 

 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 
 
 

Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia istniejących i nowo 
wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Głuchołazy, dnia 24.10.2014 r. 
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Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.), dalej (ustawa Pzp), w związku z udzielonymi 
odpowiedziami na pytania Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej (SIWZ) następujące zmiany: 

 
1. Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 4.1 Części I SIWZ – Informacji dla Wykonawców, dalej 

(IDW) w zakresie wymaganego roku produkcji samochodu: 
 
Jest w SIWZ w pkt. 4.1 IDW: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu specjalnego przeznaczonego do 

czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. 
Samochód powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 r., 
przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 50 mm do 1 000 mm przy 
użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania 
nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów 
ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych 
piwnic itp. za pomocą układu ssąco-tłoczącego. 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 4.1 IDW: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu specjalnego przeznaczonego do 

czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. 
Samochód powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 r. lub 2015 r., 
przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 50 mm do 1 000 mm przy 
użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania 
nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów 
ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych 
piwnic itp. za pomocą układu ssąco-tłoczącego. 

 
 

2. Zmiana Nr 2 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela 
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW w zakresie  
wymaganego roku produkcji podwozia: 
 
Jest w SIWZ w pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów 
technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW: 

 
2. Podwozie: 

2.1 Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2014. TAK/NIE  

………….. rok produkcji 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela 
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW: 
 
2. Podwozie: 

2.1 Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2014 lub 2015. TAK/NIE  

………….. rok produkcji 
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3. Zmiana Nr 3 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 2.10 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela 
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW w zakresie  
wymaganego rozstawu osi podwozia: 
 
Jest w SIWZ w pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów 
technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW: 

 
2.10 Rozstaw osi w zakresie od 4 200 mm do 4 300 mm. TAK/NIE 

Rozstaw osi 
…………………………… 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela 
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW: 
 
2.10 Rozstaw osi w zakresie od 4150 mm do 4 300 mm. TAK/NIE 

Rozstaw osi 
…………………………… 

 
 

4. Zmiana Nr 4 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 3.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela 
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW w zakresie  
wymaganego roku produkcji nadbudowy: 
 
Jest w SIWZ w pkt. 3.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów 
technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW: 

 
3. Nadbudowa: 

3.1 Nadbudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2014. TAK/NIE 

………….. rok produkcji 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 3.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela 
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW: 
 
3. Nadbudowa: 

3.1 Nadbudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2014 lub 2015. TAK/NIE 

………….. rok produkcji 

 
 

W związku z dokonanymi zmianami tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów 
technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW, Zamawiający wraz z niniejszą Zmianą 
Nr 1 SIWZ zamieści na stronie internetowej Załącznik Nr 1A do IDW zawierający ww. zmiany. 

 
 

5. Zmiana Nr 5 SIWZ – Zmianie ulega §1 [Przedmiot umowy] ust. 5 Części II SIWZ – Wzoru 
umowy w zakresie wymaganego roku produkcji samochodu. 
 
Jest w Części II SIWZ – Wzór umowy w §1. [Przedmiot umowy] ust. 5: 

 
5. Przedmiot umowy będzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w 2014 

roku.  
 
Powinno być w Części II SIWZ – Wzór umowy w §1 [Przedmiot umowy] ust. 5: 
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5. Przedmiot umowy będzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w 2014 
lub  2015 roku.  

 
 

6. Zmiana Nr 6 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 1.1 Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
dalej (OPZ) w zakresie wymaganego roku produkcji samochodu: 
 
Jest w SIWZ w pkt. 1.1 OPZ: 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu specjalnego przeznaczonego do 

czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. 
Samochód powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 r., 
przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 50 mm do 1 000 mm przy 
użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania 
nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów 
ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych 
piwnic itp. za pomocą układu ssąco-tłoczącego. 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 1.1 OPZ: 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu specjalnego przeznaczonego do 

czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. 
Samochód powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 r. lub 2015 r., 
przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 50 mm do 1 000 mm przy 
użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania 
nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów 
ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych 
piwnic itp. za pomocą układu ssąco-tłoczącego. 

 
 

7. Zmiana Nr 7 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.1 w zakresie  
wymaganego roku produkcji podwozia: 
 
Jest w SIWZ w pkt. pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.1: 

 

2. Podwozie: 

2.1 Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2014. 

 
Powinno być w pkt. pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.1: 
 

2. Podwozie: 

2.1 Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2014 lub 2015. 

 
 

8. Zmiana Nr 8 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.10 w zakresie  
wymaganego rozstawu osi podwozia: 
 
Jest w SIWZ w pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.10: 

 

2.10 Rozstaw osi w zakresie od 4 200 mm do 4 300 mm. 
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Powinno być w SIWZ w pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.10: 
 

2.10 Rozstaw osi w zakresie od 4 150 mm do 4 300 mm. 

 
 

9. Zmiana Nr 9 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 3.1 w zakresie  
wymaganego roku produkcji nadbudowy: 
 
Jest w SIWZ w pkt. pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 3.1: 

 

3. Nadbudowa: 

3.1 Nadbudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2014. 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 3.1: 
 

3. Nadbudowa: 

3.1 Nadbudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2014 lub 2015. 

 
 

10. Zmiana Nr 10 SIWZ – W związku z dokonanymi zmianami SIWZ, w celu umożliwienia 
Wykonawcom dokonania stosownych zmian w ofertach zmianie ulega termin składania ofert 
określony w Części I SIWZ –IDW pkt. 19.1.  

 
Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie 
na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 28.10.2014 r. do godziny 11:00 
 

Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie 
na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 30.10.2014 r. do godziny 11:00 
 
 
11. Zmiana Nr 11 SIWZ – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. Części I SIWZ 

– IDW. 
 

Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w Sali 
konferencyjnej, na parterze 

 
w dniu 28.10.2014 r. o godzinie 11:15 
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Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w Sali 
konferencyjnej, na parterze 

 
w dniu 30.10.2014 r. o godzinie 11:15 

 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 
Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do 
zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
 

Kierownik Zamawiającego 
 

Dariusz Wór-Grech 
 
 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.10.2014 r. 

 


