
 
 

Grudziądz, dnia 18.01.2021 r.  

 

 

ZP-  138 /21 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie obsługi 

technicznej i napraw bieżących samochodów będących własnością lub użytkowanych przez 

Zamawiającego  (znak sprawy: Z/73/PN/20). 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na świadczenie obsługi technicznej i napraw bieżących samochodów będących 

własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego (znak sprawy: Z/73/PN/20): 

1) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III ust. 3 i ust. 4 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

3. W przypadku dokonywania przeglądu lub naprawy w samochodzie objętym gwarancją, 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za utratę gwarancji z powodu 

niedopełnienia lub nieprawidłowej, niezgodnej z technologią naprawy przewidzianej przez 

producenta pojazdu. Udowodnienie gwarantowi (producentowi pojazdu) prawidłowości 

zachowanych procedur przy przeglądach i naprawach gwarancyjnych leży po stronie  

Wykonawcy.   

4. Wykonawca udzieli dodatkowego min. 20% rabatu na koszty naprawy lub wymiany 

głównych podzespołów pojazdu tj. silnik, skrzyni biegów, tylnego mostu, (nie mylić z 

upustem cenowym na części). 

 

2) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III ust. 5 wykreśla 

się dotychczasową treść zastępując następującą: 

zapis o treści: 

Ilość napraw, rbh itp. będzie w pełni uzależniona od faktycznych awarii pojazdów  

i potrzeb Zamawiającego. Usługa winna być świadczona sukcesywnie na podstawie 

składanych jednostkowych zleceń kierowanych przez Zamawiającego.  

otrzymuje brzmienie: 

Ilość napraw, rbh itp. będzie w pełni uzależniona od faktycznych awarii pojazdów  

i potrzeb Zamawiającego. Usługa winna być świadczona sukcesywnie na podstawie 

składanych jednostkowych zleceń kierowanych przez Zamawiającego. Wykonawca 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji katalog norm czasowych stanowiących podstawę 

rozliczenia stron na przeglądy i naprawy obowiązujący w jego stacji obsługi. 

3) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III ust. 6 wykreśla 

się dotychczasową treść zastępując następującą: 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną fachową wiedzę i doświadczenie oraz 

wszelkie niezbędne środki, narzędzia i zasoby, w tym kadrowe do wykonania serwisu 

objętego niniejszym postępowaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną producenta 

danej marki pojazdu. Koszty wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii napraw 

lub niewłaściwych części będą obciążać Wykonawcę. 

 

4) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 wykreśla 

się dotychczasową treść zastępując następującą: 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według 

poniższego wzoru: 

 „Przetarg nieograniczony – świadczenie obsługi technicznej i napraw bieżących                

samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego " 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: Z/73/PN/20 

           „Nie otwierać przed 22.01.2021 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  

nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 

 

5) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

„Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 

14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 22.01.2021 r. do godz. 12.30.” 

 

6) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

„Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 



 
 

Publicznych w dniu 22.01.2021 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert.” 

 

7) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ  

w § 1 ust. 6 i 7 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

6.W przypadku dokonywania przeglądu lub naprawy w samochodzie objętym gwarancją, 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za utratę gwarancji z powodu 

niedopełnienia lub nieprawidłowej, niezgodnej z technologią naprawy przewidzianej przez 

producenta pojazdu. Udowodnienie gwarantowi (producentowi pojazdu) prawidłowość 

zachowanych procedur przy przeglądach i naprawach gwarancyjnych leży po stronie 

Wykonawcy   

7. Wykonawca udzieli dodatkowego min. 20% rabatu na koszty naprawy lub wymiany 

głównych podzespołów pojazdu tj. silnik, skrzyni biegów, tylnego mostu, (nie mylić z 

upustem cenowym na części). 

 

8) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ  

w § 1 ust. 9 i 10 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

9.Ilość napraw, rbh itp. będzie w pełni uzależniona od faktycznych awarii pojazdów i 

potrzeb Zamawiającego. Usługa winna być świadczona sukcesywnie na podstawie 

składanych jednostkowych zleceń kierowanych przez Zamawiającego. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji katalog norm czasowych na przeglądy i naprawy 

obowiązujący w jego stacji obsługi. 

10.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną fachową wiedzę i doświadczenie oraz 

wszelkie niezbędne środki, narzędzia i zasoby, w tym kadrowe, do wykonania serwisu 

objętego niniejszym postępowaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną producenta 

danej marki pojazdu. Koszty wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii napraw 

lub niewłaściwych części będą obciążać Wykonawcę. 

 

9) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ w 

§ 2 ust. 4 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

4.Usługi warsztatowe powinny być dostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-17.00 w soboty w godzinach 8.00-14.00, natomiast transport pojazdów 

uszkodzonych winien być realizowany w cenie umowy całodobowo przez siedem dni 

tygodnia 24 rbh. 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostała treść postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 


