
Jastrowie 10.11.2014 r. 

 

 

 Modyfikacja tre ści istotnych warunków umowy, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą – 
„ Dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego, dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku inwalidzkim, wyposażonego w najazdy, dla Gminy i Miasta Jastrowie”  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów  w Istotnych warunkach umowy dotyczącym warunkom dostawy. 
 
Zmiana treści  w Istotnych warunkach umowy  nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.  
Termin składania ofert pozostaje bez zmiany.  
Wprowadzona zmiana w Istotnych warunkach umowy, jest obowiązująca dla potencjalnych wykonawców. 
 

Modyfikacja dotyczy paragrafu 4.Warunki dostawy, w którym  

 
 skreśla się dotychczasową treść punktu paragrafu 4: 

 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o 
    terminie odbioru samochodu. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z samochodem: książkę pojazdu, 
    świadectwo homologacji, 2 komplety kluczyków oraz książkę gwarancyjną wystawioną 
    przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 
3. Z czynności odbioru samochodów zostanie spisany i podpisany przez dwie strony 
    Protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonego samochodu z ofertą według 
    parametrów opisanych w Załączniku Nr 1 do umowy, w tym pod względem 
    parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę samochodu. Zamawiający – 
    zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez 
    Wykonawcę samochodu, w celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami 
    technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w złożonej ofercie. W protokóle    
    odbioru zostanie także wymieniony numer fabryczny nadwozia. 
 
5. Samochód, który nie spełnia warunku odbioru zostanie wymieniony na nowy, wolny od 
     wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. 
     Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy   
     protokół odbioru. Za datę spełnienia świadczenia uznaje się dzień dostawy  samochodu po     
     wymianie i podpisania dodatkowego protokołu odbioru. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodów   
     do momentu podpisania Protokołu odbioru przez obie Strony. 
 

 

 

 

 



nadając mu  nowe brzmienie: 

1.Sprzedający   przekaże Kupującemu wszystkie dokumenty niezbędne do tymczasowej  
    rejestracji samochodu bazowego  najpóźniej do dnia 24.11.2014 r. 
2. Sprzedający ponosi ryzyko  za samochód bazowy w razie przypadkowej utraty lub uszkodzenia    
     przedmiotu umowydo momentu jego wydania Kupującemu. 
3. Kupujący niezwłocznie po tymczasowym zarejestrowaniu samochodu bazowego przekaże  
    Sprzedającemu tymczasowy dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. 
4. Sprzedający przystosuje samochód bazowy do transportu osób niepełnosprawnych                             
     z wykorzystaniem wyłącznie atestowanego sprzętu (w szczególności: najazdów, mocowania, pasy  
     bezpieczeństwa) 
5. Z czynności odbioru samochodów zostanie spisany i podpisany przez dwie strony 
    Protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonego samochodu z ofertą według 
    parametrów opisanych w Załączniku Nr 1 do umowy, w tym pod względem 
    parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę samochodu. Zamawiający – 
    zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez 
    Wykonawcę samochodu, w celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami 
    technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w złożonej ofercie. W protokóle    
    odbioru zostanie także wymieniony numer fabryczny nadwozia. 
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o 
     terminie odbioru samochodu. 
7.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z samochodem: książkę pojazdu, świadectwo  
     homologacji, 2 komplety kluczyków oraz książkę gwarancyjną wystawion przez  
     producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim 
8. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w 4 ust. 1 Kupujący może odstąpić od umowy. 
 

 

Powyższe zmiany nie mają wpływu na termin składania ofert. 

 

Wszystkie powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

Inne punkty zawarte w Istotnych warunkach umow pozostają bez zmian. 
 
 
Sporządził: Łyczywek Eugeniusz 


