
Wierzbinek, dnia 22-01-2021 r.  

 

Wykonawcy  

 

Dotyczy: ZP.3/2020 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego, z opcją wykupu 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2019. Poz. 1843) dalej zwaną PZP, przekazuje treść pytania z dnia 18-01-2021 r. wraz z 

odpowiedzią. 

 

Pytanie nr 1 
III. Opis przedmiotu Zamówienia  
Przebieg nie więcej niż 150 000 km 
Czy Zamawiąjący dopuszcza zmianę zapisu na: Przebieg nie więcej niż 350 000 km? 
 
Odpowiedz:  Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu: przebieg nie więcej niż 350 000 km. 

 

Pytanie nr 2 
III. Opis przedmiotu Zamówienia 
Samowyładowcza skrzynia wywrotna trzystronna o wym. min. Długość – 4,25 m, szerokość – 2,43 m, 
wyskość burt – 0,6 m Typ 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Samowyładowcza skrzynia wywrotna trzystronna o 
wym. min. długość – 4,0 m, szerokość – 2,43 m, wyskość burt – 0,6 m? 
 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu. 

 

Pytanie nr 3 
IV. Termin realizacji Zamówienia. 
Dostawa samochodu ciężarowego w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: dostawa samochodu ciężarowego w terminie 45 dni 
od dnia zawarcia umowy? 
 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Jednakże zamawiający proponuje 
Termin 30 dni. 
 
 
 
 
 

http://www.pgkwierzbinek.pl/dostaw%C4%99-w-formie-leasingu-operacyjnego-samochodu-ci%C4%99%C5%BCarowego-z-opcj%C4%85-wykupu.html


Pytanie nr 4 
Załącznik nr 7  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
VI.4. Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej gwarancji usunie nieodpłatnie wszelkie wady 
Pojazdu, w czasie nie dłuższym niż 72 h od dat zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej 
gwarancji usunie nieodpłatnie wszelkie wady Pojazdu, w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 
daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 

Pytanie nr 5 
Załącznik nr 7  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
VI.5. Zamawiający może zgłaszać wady Pojazdu w terminie 1 miesiąca od dnia ich stwierdzenia. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Zamawiający może zgłaszać wady Pojazdu w 
terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia? 
 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający proponuje zmianę w 
terminie 14 dni 

 

Pytanie nr 6 
Załącznik nr 7  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
VII.1. 
Za każdy dzień opóźnienia w dostawie samochodu ciężarowego w stosunku do terminu określonego 
do terminu określonego w Umowie-karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto Pojazdu. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Za każdy dzień opóźnienia w dostawie samochodu 
ciężarowego w stosunku do terminu określonego Umowie-karę umowną w wysokości 0,1% 
wartości brutto Pojazdu? 
 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu 
 
 
Pytanie nr 7 
Załącznik nr 7  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
VII.1. 
Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad samochodu ciężarowego w stosunku do terminu 
określonego w Umowie-karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto pojazdu. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 
samochodu ciężarowego w stosunku do terminu określonego w Umowie-karę umowną w 
wysokości 0,1% wartości brutto pojazdu? 
 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu 

 

Prezes Zarządu 

Adrian Antoniak 


