
Nowe Ostrowy, 2012.04.10. 

 

Dotyczy sprawy ZP 341/2/2012  
pn. ”Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z 
zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji związanej z  
czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze 
stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Nowe Ostrowy.” 

 

ZMIANY WPROWADZONE W SIWZ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ: 

1. Rozdz. I pkt 2.10. otrzymuje brzmienie: 

Użyczenie (nieodpłatne przekazanie w użytkowanie) urządzenia do automatycznego pomiaru 
i rejestracji prędkości pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem 
informatycznym (w przypadku urządzenia przewoźnego). Wykonawca zobowiązuje się do 
pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu. 
Po zrealizowaniu umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca 
przekaże na własność Zamawiającemu urządzenie do automatycznego pomiaru i rejestracji 
prędkości (stacjonarne lub przewoźne, według decyzji Zamawiającego). Przekazane 
urządzenie musi być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2011 i posiadać decyzję 
zatwierdzenia typu wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji. 
Również po zrealizowaniu umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania,  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na własność sprzęt komputerowy (5 szt. komputerów, 
5 szt. monitorów, drukarka laserowa i igłowa) zlokalizowany w biurze Wykonawcy przy 
Straży Gminnej wraz z kompletnym oprogramowaniem. 

2. Rozdz. I pkt 2.13. otrzymuje brzmienie: 

Przekazanie na własność w ciągu czterech miesięcy od dnia podpisania umowy Straży 
Gminnej Zamawiającego samochodu typu VAN. Samochód nie musi być nowy, może być 
używany, ale Wykonawca zobowiązany jest na okres 12 miesięcy udzielić na niego typowej 
gwarancji, polegającej na pokrywaniu kosztów napraw awarii niewynikających z normalnej 
eksploatacji samochodu. Samochód musi spełniać następujące parametry: 

 rok produkcji od 2004 r., 

 liczba drzwi 4/5, 

 zarejestrowany jako pojazd mogący przewozić pięć osób, 

 bezwypadkowy, 

 max przebieg 150 tys. km. 

 wspomaganie kierownicy, ABS, immobiliser, poduszka pow., radio +CD  

 moc powyżej 60 KM, pojemność silnika 1200 – 2000 cm3 
 
3. Rozdz. I pkt 4.6. otrzymuje brzmienie: 
Przekazanie na własność Zamawiającemu, samochodu o którym mowa w p. 2.13. 

4. Rozdz. VI pkt 2. Otrzymuje brzmienie: 

Oferta musi zawierać: 



 

2. 1 Wypełniony i  podpisany - Formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do  SIWZ) 

wraz z załączonym schematem blokowym, 

2. 2 Wypełniony i podpisany formularz cenowy (zał. SIWZ – nr 1a ), 

2. 3 oświadczenie  w  trybie  art.  22 ust. 1  Prawa  zamówień  publicznych (załącznik  nr 2  

do SIWZ),  
2. 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie       

zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 3 do 
SIWZ), 

2. 5 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy (załącznik nr 3a do SIWZ),  

2. 6 oryginał, lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia polisy, a w przypadku 
jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest       ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  

2. 7 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi       
dysponuje Wykonawca wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi        
zasobami (według załącznika nr 4a do SIWZ), 

2. 8 wykaz osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 
zamówienia którymi dysponuje Wykonawca (według załącznika nr 4 do SIWZ), 

2. 9 wykaz wykonanych przez wykonawcę wymaganych usług stosownie do rozdziału II 
ust. 4 pkt. 10 SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ), 

2. 10 zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ),  
2. 11 wskazanie   przez   wykonawcę   części   zamówienia,   której   wykonanie   zamierza 

powierzyć podwykonawcom, 
2. 12 wykaz dotyczący obecnie realizowanych umów wraz z oświadczeniem i załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że przynajmniej w dwóch obecnie realizowanych 
usługach o podobnym charakterze i zakresie, usługi te są wykonywane należycie. 
(załącznik  nr 5a do SIWZ) 

2. 13 zaświadczenie z ZUS i US 
2. 14 projekt umowy na obsługę prawną.     

 
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu posiadającym 
następujące oznaczenia:  

 nazwa i adres zamawiającego, podany na wstępie,  

 nazwa i adres wykonawcy,  

 opis o następującej treści:  

 
„Oferta w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą: Realizacja usług 
polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników 
biurowych i opracowywaniem dokumentacji związanej z  czynnościami wykonywanymi przez 
funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach 
publicznych w gminie Nowe Ostrowy. Nie otwierać przed godz.11

05
  dnia 17.04.2012 r.” 

 

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ. 

 

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 



Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ od Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania oraz opublikowana na 
stronie internetowej www.noweostrowy.bip.org.pl 

 
Szczegółowe warunki wyjaśnień treści SIWZ oraz zmian w treści SIWZ 
wprowadzonych przez Zamawiającego określa artykuł 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

5. Rozdz. VII pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Termin  składania  ofert  upływa  dn. 17.04.2012 r.  do  godz. 11
00

 Oferty  należy 
złożyć  w siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 
80, 99-350 Ostrowy, pok. 1 Oferty  złożone po terminie  zwraca  się  bez  otwierania 
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2012 w siedzibie Zamawiającego o godz. 11
05

 
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę  
przewidzianą  na  sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający poda 
imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a 
także   informacje dotyczące ceny oferty warunków płatności, terminu wykonania 
zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy 
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informacje, zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 
pkt. 1. Prawa zamówień publicznych. Koperty oznaczone „ZAMIANA” zostaną 
otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

6. Rozdz. VIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1. W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia (w tym należy uwzględnić 
przekazanie na własność Zamawiającego urządzenie do automatycznego pomiaru i 
rejestracji prędkości, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz 
samochodu typu VAN) 
w wysokości brutto (łącznie z podatkiem VAT), wyliczoną przez Wykonawcę. 

Cno [zł] (netto) = Cnjr[zł] x 22 500 szt.   

Cbo[zł] (brutto) = Cno [zł] + VAT 23% 
 
oznaczenia: 
 

 Cno [zł] oznacza cenę netto oferty,  

 Cbo [zł} oznacza cenę brutto oferty  

 Cnjr [zł] oznacza cenę jednostkową dokumentacji jednej rejestracji z 

uwzględnieniem wszystkich czynności opisanych w przedmiocie 

zamówienia,  

 22 500 szt. oznacza zakładaną ilość dokumentacji do wykonania w ciągu 

15 miesięcy.  

7. W załączniku nr 6 do SIWZ (umowa) §5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

Po zrealizowaniu umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca 
przekaże na własność Zamawiającemu urządzenie do automatycznego pomiaru i rejestracji 
prędkości (stacjonarne lub przewoźne, według decyzji Zamawiającego). Urządzenie musi 
być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2011 i posiadać decyzję zatwierdzenia typu 
wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji.  

Również po zrealizowaniu umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania, 



Wykonawca przekaże Zamawiającemu na własność sprzęt komputerowy (5 szt. 
komputerów, 5 szt. monitorów, drukarka laserowa i igłowa) zlokalizowany w biurze 
Wykonawcy przy Straży Gminnej wraz z kompletnym oprogramowaniem. 

 

W załączeniu zmodyfikowane ogłoszenie. 


