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Informacja 
o zapytaniach, odpowiedziach oraz modyfikacja ogłoszenia, SWZ i zał. 2 do SWZ 

 
 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej  

bez negocjacji, pn.: „Zakup dwóch samochodów typu furgon” 

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż 
otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których udziela wyjaśnień oraz dokonuje odpowiedniej 

modyfikacji zapisów ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ w zakresie poniżej wskazanym. 

 

 
Zapytanie 1 
 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ.  
 

Zapytanie 2 
 
Dot.: zapisów § 3 ust. 5 Projektowanych zapisów umowy 
W ramach napraw gwarancyjnych i usługi assistance, serwis może wysłać pogotowie 
techniczne które dokona naprawy samochodu na miejscu awarii lub w przypadku braku 

możliwości naprawy odholuje samochód do najbliższego serwisu. Odbiór z serwisu pozostaje 
jednak po stronie zamawiającego. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci: 
„W ramach napraw gwarancyjnych i usługi assistance, serwis może wysłać pogotowie 

techniczne które dokona naprawy samochodu na miejscu awarii lub w przypadku braku 
możliwości naprawy odholuje samochód do najbliższego serwisu. Odbiór z serwisu pozostaje j 
po stronie zamawiającego” oraz dokonuje odpowiedniej zmiany zapisów § 3 ust. 5 
Projektowanych zapisów umowy.  
 
Zapytanie 3 

Dot.: § 7 ust. 4 umowy. Gwarant w ramach ogólnych warunków gwarancji nie zapewnia 
samochodu zastępczego na czas naprawy. Prosimy o wykreślenie punktu z umowy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wykreśla zapis § 7 ust. 4 pkt 1) Projektowanych zapisów umowy. 
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Zapytanie 4  
Dot.: § 7 ust. 5 umowy. Gwarant nie wyraża zgody na ingerencję w samochód przez 
nieautoryzowane  stacje serwisowe. prosimy o wykreślenie punktu z umowy.  
  
Odpowiedź  
Zamawiający wykreśla zapis § 7 ust. 5 Projektowanych zapisów umowy.  

 
Zapytanie 5 
Dot.: § 7 ust. 6 umowy. Prosimy o wykreślenie punktu z umowy. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający wykreśla zapis § 7 ust. 6 Projektowanych zapisów umowy.  

 
Zapytanie 6 
Dot.: § 7 ust. 10 umowy. Wnioskujemy o dopisanie do punktu: podlegających gwarancji 
zgodnie z Ogólnymi Warunkami gwarancji producenta samochodów. 
 

Odpowiedź  
Wyrażamy zgodę na dopisanie „podlegających gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami 
gwarancji producenta samochodów” 
 
Zapytanie 7 
Dot.: § 8 ust. 1 pkt 1 umowy. Proponujemy zmianę zapisu poprzez zmniejszenie kary do 0,05%. 

 
Odpowiedź  
Nie wyrażamy zgody. 

 
Zamawiający publikuje tekst jednolity – po zmianach – Projektowanych zapisów umowy (Zał. 
nr 2 do SWZ). 

 
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu i SWZ na dzień 
30.09.2021 roku. Godziny – bez zmian.  
 
Termin związania ofertą w ogłoszeniu i SWZ ustala się datą: 29.10.2021 r. 

 

Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców 
ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne. 
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