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                  WYKONAWCY 

 

Odpowiedź do zapytań 

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania złożone do postępowania pn.: 

Dostawa nowego średniego samochodu strażackiego ratowniczo–gaśniczego z napędem 

4x4 dla OSP w Niechorzu 

 Pytania: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrywanie kosztów obowiązkowych przeglądów 

gwarancyjnych przedmiotu umowy przez Użytkownika pojazdu? 

2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści odbiór techniczno-jakościowy i 

końcowy przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy? 

3. Czy, z uwagi na brak możliwości prawnych, Zamawiający odstąpi od obowiązku 

ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC przez Wykonawcę? 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie przewidywanych kar umownych za 

opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek do poziomu 

0,05% dziennie, a za odstąpienie od umowy do poziomu 10% wartości umowy? 

5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu o długości całkowitej wynikającej z 

pomiarów dokonanych w CNBOP, tj. 8750 mm? 

6. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem środka pianotwórczego 

wykonanym z kompozytu? 

Odpowiedzi. 

1. Zamawiający wyraża zgodę.   

2. Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Zamawiający modyfikuje § 7 (KARY UMOWNE) załącznika nr 1 do SIWZ 

(projekt umowy) i nadaje mu następujące brzmienie: 

 

1. WYKONAWCA zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 3.  

2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14, dni ZAMAWIAJĄCY ma 

prawo odstąpić od umowy. 



3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułu wymienionego w ust. 

2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 1.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po  

stronie Wykonawcy, Wykonawca jest obowiązany zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną  w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przez Wykonawcę od 

umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 

2 ust. 1. 

7. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie 

określonym w §  6 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 

ust. 1, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w regulacji płatności 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należności 

Wykonawcy. 

10. Postanowienia niniejszego § nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 

powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

 

 

5. Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną zmianę i modyfikuje przedmiotowy parametr na 

następujący: 

W Załączniku nr 7 do SIWZ (Specyfikacja techniczna), w pozycji Lp. 2.2 w miejsce: 

o Długość całkowita : max 8500 mm  

wpisuje się 

o   Długość całkowita: max 8800 mm 

 

6. Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną zmianę i modyfikuje przedmiotowy parametr na 

następujący: 

W Załączniku nr 7 do SIWZ (Specyfikacja techniczna), w pozycji Lp. 5.3, po słowach „stali 

nierdzewnej” dodaje się „lub z kompozytu” 

 

W celu udzielenie wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert 

Zamawiający zmienia termin składania ofert i ustala nowy na: 

• 24.09.2020 r. godz. 10.00 

• Otwarcie ofert nastąpi 24.09.2020 r. godz. 10.10 . 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają niezmienione.  

 

Zamawiający 

Prezes OSP 

 

Łukasz Kosiński 


