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ZMIANA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na dostawę autobusów, CPV 34121000, 
ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim 
sp. z o.o. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2015 r., Nr 2015/S 115-
209242, Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 17 czerwca 2015 r., Nr 146502 - 2015) oraz 
udzieleniem wyjaśnienia w związku z zapytaniem dotyczącym  treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia złożonym przez  jednego z oferentów  w piśmie, które wpłynęło do 
zamawiającego w dniu 10 lipca 2015 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 
zm.)  zamawiający  postanawia  o  dokonaniu  następujących  zmian  w  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:

W pkt XVI SIWZ:

1) w § 2 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy po wyrazach „w języku polskim” dodaje się 
wyrazy „lub w dowolnym oficjalnym języku Unii Europejskiej”

2) w § 3 wzoru umowy ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w  ust.  1, na konto 

wskazane na fakturze, w dwóch następujących ratach:
1) I rata w kwocie odpowiadającej wartości netto przedmiotu dostawy – w terminie 

3  dni  od  daty  dostarczenia  Zamawiającemu  faktury  (faksem,  e-mailem  lub 
pocztą),

2) II rata w kwocie odpowiadającej podatkowi od towarów i usług od wartości netto 
przedmiotu dostawy – w terminie 90 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
oryginału faktury.”

3) w § 4 wzoru umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy:

1) gwarancji  mechanicznej  na  silnik,  skrzynię  biegów  i  tylny  most  w  okresie  
3 (trzech) miesięcy od daty odbioru faktycznego przedmiotu umowy,

2) gwarancji na lakier w okresie 6 (sześciu) miesięcy od daty odbioru faktycznego 
przedmiotu umowy,

3) gwarancji antyperforacyjnej w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty odbioru 
faktycznego przedmiotu umowy.”


