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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, Krajowy numer identyfikacyjny 
27124103800000, ul. ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 
327 827 333, e-mail zampub@zozmswia.katowice.pl, faks 327 827 333.  
Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.katowice.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: 1. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia a) Wykonawca udzieli 
gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpocznie się od daty odbioru: - 
Mechanicznej, na okres nie krótszy niż 5 lat, - Na lakier, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, - 
Na perforację nadwozia na okres nie krótszy niż 8 lat, b) Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie 
z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe a w cenie uwzględni przeglądy 
olejowe na okres nie krótszy niż 36 miesięcy c) Wykonawca zapewni samochód zastępczy 
równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej przekraczającej okres 14 dni. d) Pojazd 
powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu 
drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestracje i eksploatacje bezpośrednio po odbiorze 
przez zamawiającego świadectwo homologacji dotyczące homologacji pojazdu 
skompletowanego wydane na podstawie art. 68 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym, Dz. U. 2005.108.908 z późniejszymi zmianami), e) Wykonawca wraz z 
samochodem przekaże: 1) Świadectwo homologacji, 2) Kartę pojazdu, 3) Książkę serwisową, 4) 
Instrukcje obsługi w języku polskim. 5) dwa komplety kluczyków 2. Warunki dotyczące 
sprzedaży ratalnej: • okres trwania sprzedaży ratalnej 36 miesięcy • Zamawiający nie przewiduje 
opłat wstępnych, manipulacyjnych itp., • Wartość przedstawiona w ofercie jest wartością 
całkowitą jaką poniesie Zamawiający. • Raty płatne według Harmonogramu na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT • Raty – równe, stałe i niezmienne w okresie 36 miesięcy 
• Termin zapłaty 1 raty min.30 dni po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego • 
Waluta rozliczenia złoty polski PLN • Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia 
wykonania umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w 
załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.  
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia a) Wykonawca 
udzieli gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpocznie się od daty odbioru: - 
Mechanicznej, lakieru i perforacji nadwozia na okres nie krótszy niż 3 lata lub 1000000 km, b) 
Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności 
serwisowe a w cenie uwzględni przeglądy olejowe na okres nie krótszy niż 36 miesięcy c) 
Wykonawca zapewni samochód zastępczy równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej 
przekraczającej okres 14 dni. d) Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz 
dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestracje i 
eksploatacje bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego świadectwo homologacji dotyczące 
homologacji pojazdu skompletowanego wydane na podstawie art. 68 ust. 10 ustawy z dnia 20 



czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2005.108.908 z późniejszymi zmianami), e) 
Wykonawca wraz z samochodem przekaże: 1) Świadectwo homologacji, 2) Kartę pojazdu, 3) 
Książkę serwisową, 4) Instrukcje obsługi w języku polskim. 5) dwa komplety kluczyków 2. 
Warunki dotyczące sprzedaży ratalnej: • okres trwania sprzedaży ratalnej 36 miesięcy • 
Zamawiający nie przewiduje opłat wstępnych, manipulacyjnych itp., • Wartość przedstawiona w 
ofercie jest wartością całkowitą jaką poniesie Zamawiający. • Raty płatne według 
Harmonogramu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT • Raty – równe, stałe i 
niezmienne w okresie 36 miesięcy • Termin zapłaty 1 raty min.30 dni po podpisaniu końcowego 
protokołu zdawczo – odbiorczego • Waluta rozliczenia złoty polski PLN • Zamawiający nie 
przewiduje wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia przedstawiony został w zmodyfikowanym w dniu 2019.12.13 załączniku nr 1 do 
SIWZ.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-12-18, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 10:00,  
 
 


