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Popielów, dnia 28.03.2022 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. 

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. 

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  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z minimalnie mniejszą rezerwą masy 

wynoszącą 6,8%?. 

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej 

kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zostało zamieszczone na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

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

Stanowisko Zamawiającego: 

Odpowiedź  

Tak, wyrażamy zgodę. 

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 31.03.2022 r. godz. 11.00, otwarcie 31.03.2022 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: 29.03.2022 r. do godz. 11:00” 
Powinno być: 
„Termin składania ofert: 31.03.2022 r. do godz. 11:00” 

2. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane: 
„Termin otwarcia ofert: 29.03.2022 r. godz. 12:00” 
Powinno być: 
„Termin otwarcia ofert: 31.03.2022 r. godz. 12:00” 

3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.04.2022 r.” 
Powinno być: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.04.2022 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. 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……........................................... 
(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 
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