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Strona internetowa postępowania

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Informujemy, iż w dniu 2020-06-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Zakup średniego samochodu specjalnego
ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki
OSP Myślenice Śródmieście. Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego jest następujące:

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z wysokością całkowitą 3120mm jednak z
zapisem w świadectwie dopuszczenia 3286mm?
Odp: Zamawiający dopuszcza taki zapis, ważnym aby fizyczna wysokość pojazdu nie
przekraczała 3120 mm (z drabiną trzyprzęsłową)

2. Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy §14 pkt 1 dotyczącą wysokości kary umownej
z 2% na 0,05. Zmiana ma na celu urealnienie poziomu kar umownych ponoszonych za
opóźnienia.
Odp: Zamawiający zmienia wysokość kary umownej z 2% na 0,5%

3. Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy §14 pkt 5 polegającą na usunięciu zapisu „(…)
albo z nieprawidłowej konserwacji urządzeń stanowiących przedmiot Dostaw.”
Odp: Zamawiający w §14 pkt 5 umowy wykreśla tekst „albo z nieprawidłowej konserwacji
urządzeń stanowiących przedmiot Dostaw”
Jednocześnie zamawiający informuje, że oprócz zmian wskazanych w treści udzielonych wyjaśnień
dokonuje następujących zmian w załączniku nr 3 (wzór umowy:
1. W §7 ust. 2 wykreśla się: „z zastrzeżeniem, iż Dostawa i/lub Szkolenie zostaną zrealizowane w
ustalonym terminie w godzinach popołudniowych tj. pomiędzy godz. 16.30 a godz. 20.30. , w
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siedzibie Wykonawcy (Miejscu Dostawy), oraz zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust 4
poniżej.”
2. W §7 wykreśla się w całości ust. 4.

Na stronie internetowej zamówienia został zamieszczony załącznik nr 3 (wzór umowy)
zawierający wprowadzone powyżej zmiany. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany są
obowiązujące

Elektronicznie podpisany
przez Bogdan Pacek
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