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Popielów, dnia 22.03.2022 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.3.2022.TJ 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE 

TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, 

pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 opublikowanego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 00087919/01 z dnia 2022-03-16. 

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2020r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm.) – 

dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść pytań jest następująca: 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zbiorniki paliwa znajdował się poza zabudową?. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z zbiornikiem wody o pojemności 3500l +/- 2%? 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidywanych kar umownych za zwłokę w dostawie 

pojazdu i usunięciu usterek stwierdzonych w czasie odbioru do powszechnie stosowanego poziomu, 

tj. 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy? 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by miejscem ewentualnych napraw gwarancyjnych i przeglądów 

zabudowy była siedziba Wykonawcy natomiast podwozia ASO zlokalizowane najbliżej siedziby 

Zamawiającego? 

 

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej 

kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zostało zamieszczone na 
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stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html. 

Stanowisko Zamawiającego: 

Odpowiedź 1 

Tak, wyrażamy zgodę. 

Odpowiedź 2 

Tak, dopuszczamy taki pojazd. 

Odpowiedź 3 

Tak, wyrażamy zgodę. 

Odpowiedź 4 

W załączniku Nr 2 do SWZ - projekcie umowy, wprowadza się następujące zmiany, w rozdziale 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ulega zmianie treść ust. 1, 2 i 3 jak poniżej: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z 

kodeksem cywilnym. Gwarancja podstawowa na samochód – minimum 24 miesiące, gwarancja na 

zabudowę pożarniczą - minimum ……….1  miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia 

protokolarnego bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy. Z wyjątkiem produktów, 

materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji (wówczas wg. 

gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu 

gwarancji stanowią dokument gwarancyjny. 

2. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu, 

jego części lub elementu wyposażenia z powodu konieczności wykonania naprawy lub wymiany 

materiałów eksploatacyjnych, przemieszczenia takiego dokonuje Wykonawca we własnym zakresie 

i na własny koszt. Wykonawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia pojazdu, jego części lub 

wyposażenia od protokolarnego wydania go przez Zamawiającego do protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego po wykonanej naprawie lub wymianie materiałów eksploatacyjnych. W chwili 

zwrotu pojazdu pojazd musi posiadać taki sam stan paliwa jak w chwili wydania.  

3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych 

wykonywane będą: 

1) na koszt Wykonawcy, 

2) w miejscu użytkowania samochodu lub u wykonawcy lub w autoryzowanym serwisie 

obsługi (ASO), 

2) w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia wady lub zgłoszenia 

konieczności wykonania przeglądu dokonane w formie pisemnej lub przesłanego faksem lub 

e-mailem. 

 
1 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html
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II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 

ust. 3 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny) 

termin składnia ofert to 29.03.2022 r. godz. 11.00, otwarcie 29.03.2022 r. godz. 12.00. 

III. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku ze zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 286 ust. 3 Zamawiający modyfikuje 
zapisy SWZ w następującym zakresie: 

1. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane: 
„Termin składania ofert: 25.03.2022 r. do godz. 11:00” 
Powinno być: 
„Termin składania ofert: 29.03.2022 r. do godz. 11:00” 

2. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane: 
„Termin otwarcia ofert: 25.03.2022 r. godz. 12:00” 
Powinno być: 
„Termin otwarcia ofert: 29.03.2022 r. godz. 12:00” 

3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.04.2022 r.” 
Powinno być: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.04.2022 r.” 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 

Załączniki:  
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP,  
2. Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy (po modyfikacji). 

 
 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……........................................... 

(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 
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