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Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 
z zabudową śmieciarki" (numer ogłoszenia : 526063-N-2018; data zamieszczenia w BZP: 05.03.2018). 

Informacja o zmianie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. z siedzibą 
w Grudziądzu na podstawie a1i. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie11 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki" . 

Poniżej treść zmiany dokonanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

1. W § 3 ust. 3 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do STWZ wykreśla się pkt 5, tj. 
certyfikat PM I O, tym samym ust. 3 przedmiotowego paragrafu otrzymuje nowe brzmienie: 

,,3. Sprzedający dostarczy wraz z pojazdem następujące dokumenty: 
I) fabryczną instrukcję obsługi śmieciarki, w tym wykaz prac obsługi codziennej 

i okresowej , 

2) dokumentację techniczno-ruchową, 
3) książkę pojazdu, 

4) ce1iyfikat zgodności CE, 

5) świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski, 
6) świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego lub dokument jednostkowego 

dopuszczenia, 

7) dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna), 
8) katalog części zamiennych, 

9) wykaz punktów sprzedaży części zamiennych pojazdu oraz adresy autoryzowanych 
punktów serwisowych." 

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia nową wersję wzoru Umowy stanowiącego 
załącznik nr 5 do STWZ na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsza informacja o zmianie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki". 

Rozdzielnik: 
I. Strona internetowa Zamawiaj ącego : www.bip.wodociagi. grudziadz. pl ; 
2. Na. 
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