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ZP.271.1.2020 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację 

zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Pęczniew”.  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP  i 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 09.07.2020 roku na realizację zadania pn.: 
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęczniew ".  

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu o długości max. 8300 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów we wskazanym zakresie tj. dostarczenie pojazdu o 
długości max. 8300 mm. Jednocześnie wyjaśniamy, iż pozostałe wymogi określone w treści SIWZ 
dotyczące parametrów pojazdu muszą zostać zachowane. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy w  §4 pkt. 1, dotyczącego dostarczenia przedmiotu 
umowy, na: „Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot umowy w terminie do………………..….” 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy z zapisu: 
§4.1. „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do …………………….. do 
siedziby Zamawiającego”. 
 
 na zapis: 
§4. 1. „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do …………….…………… .”   
 
Pytanie 3: 
Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy w  §5 pkt. 1, dotyczącego miejsca odbioru faktycznego 
pojazdu, na siedzibę Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy z zapisu: 
§5. 1. „ Odbiór faktyczny (techniczno-jakościowy) zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego                       
w terminie nie późniejszym niż określony w §5 ust 1. Dokładny termin odbioru faktycznego zostanie 
ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą 
odbioru”.  
 
na zapis:  
§5. 1. „ Odbiór faktyczny (techniczno-jakościowy) zostanie dokonany w siedzibie Wykonawcy                                
w terminie nie późniejszym niż określony w §5 ust 1. Dokładny termin odbioru faktycznego zostanie 
ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą 
odbioru”.  
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