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ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego dostawę i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. 
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 
w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – kotły gazowe. 
 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

1) w Rozdziale II pkt 21 SIWZ – „Gwarancja jakości oraz rękojmia” – otrzymuje brzmienie: 

„ 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 

a) 7 letniej gwarancji jakości na zamontowane kotły gazowe, zasobniki oraz wykonane prace 
instalacyjne, 

b) 10 letniej gwarancji na wymienniki; 
2) gwarancja jakości obejmować będzie również elementy eksploatacyjne, które podlegają 

naturalnemu zużyciu, a których wymiana jest niezbędna do utrzymania gwarancji tj. np. 
elektrody, uszczelki itp.; 

3) szczegółowe warunki gwarancji jakości zostały określone w projekcie umowy oraz wzorze karty 
gwarancyjnej; 

4) okres gwarancji jakości na zamontowane kotły gazowe, zasobniki oraz wykonane prace 
instalacyjne zrównuje się z okresem rękojmi”. 

2) w Rozdziale III pkt 5 SIWZ – „Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 potwierdzające, 
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia” –  po pkt 5.9) dodaje się pkt 9a) w brzmieniu: 
„ 9a) sprawozdanie z badań dla każdego oferowanego typu kotła przeprowadzonych przez 

jednostkę akredytowaną, potwierdzającą, że kocioł spełnia żądane przez Zamawiającego 
parametry”. 

3) w Rozdziale VI pkt 3.1) SIWZ – „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin 

związania ofertą” – otrzymuje brzmienie: 

„1) Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26. 03. 2020r. 

do godz. 10:00.” 

4) w Rozdziale VI pkt 3.3) SIWZ – „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin 

związania ofertą” – otrzymuje brzmienie: 

„3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03. 2020r o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd 

Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, pok. Nr 43, poprzez rozszyfrowanie i otwarcie ofert na 

Platformie.” 

5) w Rozdziale IX pkt 8 SIWZ – „Sposób oceny ofert” – otrzymuje brzmienie: 

„Czas reakcji serwisowej w wymaganym 7 letnim okresie gwarancji (S)”. 

6) w Załączniku Nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” – pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Oświadczamy, że osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
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1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym 

i nadzorował montaż co najmniej 10 kotłów objętych przedmiotem zamówienia oraz należy do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego (osoba wymieniona w załączniku Nr 9 do SIWZ na 

potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej – Pan/Pani 

_____________________________, kierował robotami: ___________ razy”, 

7) w Załączniku Nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” –  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Czas reakcji serwisowej w wymaganym 7 letnim okresie gwarancji będzie wynosił: 
______ godzin od momentu zgłoszenia wady”. 

8) w Załączniku Nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” –  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Oferowany okres gwarancji na kotły gazowe, zasobniki oraz prace instalacyjne wynosi 7 
lat i jest zrównany z okresem rękojmi”. 

9) w Załączniku Nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” – po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
„4a. Oferowany okres gwarancji na wymiennik wynosi 10 lat”. 

10) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” §8 ust. 1 – otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

1) 7 letniej gwarancji jakości na zamontowane kotły gazowe, zasobniki oraz wykonane prace 
instalacyjne, która liczona jest od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad; 

2) 10 letniej gwarancji na wymienniki, która liczona jest od daty odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia bez wad.”. 

11) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” §8 ust. 5 – otrzymuje brzmienie: 
"5. Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
wynikających z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast 
rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na 
zamontowane kotły gazowe, zasobniki oraz wykonane prace instalacyjne zostaje zrównany 
z okresem obowiązującej gwarancji.” 

12) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” §9 ust. 2 – otrzymuje brzmienie: 
„2. Okresowy przegląd gwarancyjny wykonywany będzie nieodpłatnie przez Wykonawcę, przez 
okres 7 lat od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i obejmował będzie wykonanie 
sześciu okresowych przeglądów gwarancyjnych obejmujących sprawdzenie wszystkich 
wykonanych instalacji, sprawdzenie jakości elementów objętych gwarancją, w szczególności 
weryfikację tego czy:” 

13) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” §9 ust. 3 – otrzymuje brzmienie: 
„3. Okresowy przegląd gwarancyjny będzie wykonany w drugim, trzecim, czwartym, piątym, 
szóstym i siódmym roku okresu gwarancji. Daty poszczególnych okresowych przeglądów 
gwarancyjnych określi Zamawiający i przekaże każdorazowo Wykonawcy w terminie do 30 dni 
przed planowaną datą pierwszego przeglądu w danym roku.” 

14) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” §9 ust. 13 – otrzymuje brzmienie: 
„13. W przypadku gdy usunięcie wady w terminie określonym w ust. 12 nie będzie możliwe, 
Wykonawca jest zobowiązany zainstalować urządzenie zastępcze odpowiadające parametrom 
określonym w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż ten, który został określony w ust. 12.” 

15) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” §11 ust. 1 pkt 6) – otrzymuje brzmienie: 
„6) niedotrzymanie czasu usunięcia wady wskazanego w §9 ust. 12 z jednoczesnym nie 
zainstalowaniem urządzenia zastępczego, o którym mowa w §9 ust. 13, w wysokości 800,00 zł za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym wada winna zostać usunięta 
zgodnie z §9 ust. 12 lub winno być zainstalowane urządzenie zastępcze, o którym mowa w §9 ust. 
13;” 

16) w Załączniku Nr 12 do SIWZ – „PARAMETRY KOTÓW GAZOWYCH” przy każdym kotle 
zmienia się wymagany okres gwarancji tj.: 
„Wymagany okres gwarancji na kocioł 7 lat. 

Wymagany okres gwarancji na wymiennik 10 lat.  

Wymagany okres gwarancji na zasobnik 7 lat. 

Wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne 7 lat”. 

17) w Załączniku Nr 14 do SIWZ – „WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ” - „Okres gwarancji” – 
otrzymuje brzmienie: 
„1) kocioł i zasobnik 7 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że 
jeżeli gwarancje producenta obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie 
terminu 7 letniej gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia; 
2) Wymiennik 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że jeżeli 
gwarancje producenta obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie 
terminu 10 letniej gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia; 
3) Wykonane prace instalacyjne 7 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.” 
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2. Zamawiający informuje również, że wskazane powyżej zmiany treści SIWZ stają się jej integralnymi 

częściami, i są wiążące przy składaniu ofert. 

3. Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian. 

 
z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  
2. ZP a/a 

http://www.platformazakupowa.pl/
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