Dopiewo, dnia 07.09.2018r.
ROA.1.2018
Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Sprawy ROA.1.2018 - dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo
- gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dopiewo.

1. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Prosimy o wyjaśnienie następujących treści SIWZ:
1) Projekt umowy - zał. nr 3 do SIWZ - stanowi, że ewentualnie zawarta umowa na
dostawę pojazdu będzie podpisana z Jednostką OSP, która prawdopodobnie nie jest w
posiadaniu 100% środków na zabezpieczanie płatności za przedmiot umowy. Ponadto
procedura opisana w projekcie umowy uniemożliwia jej realizację.
Zabezpieczając również swoje interesy wykonawca wnioskuje o następującą procedurę
odbioru pojazdu:
a) Odbiór techniczno - jakościowy i faktyczny pojazdu w siedzibie wykonawcy, w
trakcie którego zostaną przekazane dokumenty do jego rejestracji.
b) Pozostawienie pojazdu w depozycie u wykonawcy na czas rejestracji we właściwym
wydziale komunikacji
c) Odbiór pojazdu z depozytu na własny koszt i we własnym zakresie podczas którego
przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu obsługi pojazdu.
d) Płatność - 30 dni na podstawie otrzymanej w dniu odbioru faktury - jednak nie
później niż w dniu wyjazdu pojazdu z depozytu.
2) Informujemy, że zgodnie z przepisami to Zamawiający musi dokonać rejestracji
pojazdu i to on jest zobowiązany do jego ubezpieczenia. Prosimy o modyfikację umowy
w tym zakresie.
3) Czy Zamawiający odstąpi od możliwości żądania w przedmiotowym postępowaniu
wniesienia wadium - nie obligatoryjnego zgodnie z ustawą PZP dla tej wartości
zamówienia a generującego dla kupującego dodatkowe koszty?
4) Czy Zamawiający odstąpi od możliwości żądania w przedmiotowym postępowaniu
wymogu dot. kosztów bezpłatnych przeglądów pojazdu w okresie gwarancji
generujących dla kupującego dodatkowe koszty na etapie składania oferty
Odpowiedź :
Ad. 1. Zamawiający informuje, że dysponuje środkami na zabezpieczenie płatności za
przedmiot niniejszego postępowania.
Ad. 1a. Zamawiający wyraża zgodę aby odbiór techniczno-jakościowy i faktyczny odbył się w
siedzibie wykonawcy, w trakcie którego zostaną przekazane dokumenty do jego rejestracji. W
przypadku Wykonawcy zagranicznego odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w punkcie

serwisowym na terenie RP wskazanym w ofercie.
Ad. 1b. Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie pojazdu w depozycie u wykonawcy ( na
koszt wykonawcy) na czas rejestracji we właściwym wydziale komunikacji.
Ad. 1c. Zamawiający wyraża zgodę na odbiór pojazdu z depozytu na własny koszt i we
własnym zakresie podczas, którego przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu obsługi
pojazdu.
Ad. 1d. Zamawiający wyraża zgodę na płatność - 30 dni na podstawie otrzymanej w dniu
odbioru faktury - jednak nie później niż w dniu odbioru pojazdu z depozytu.
Ad. 2. Zamawiający informuje, że rejestracja pojazdu nie wchodzi w zakres niniejszego
przedmiotu zamówienia, ponadto odstępuje od konieczności ubezpieczenia pojazdu przez
wykonawcę.
Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od konieczności wniesienia wadium w
niniejszym postępowaniu.
Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu uwzględnienia kosztów
bezpłatnych przeglądów pojazdu w okresie gwarancji, w zakresie niniejszego zamówienia.
2. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z
powyższymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w zakresie projektu umowy ( załącznik nr 3 do SIWZ).
Zmodyfikowany projekt umowy w załączeniu.
3. W związku z powyższymi zmianami, które są integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i jej załączników, przesunięty zostaje termin składania ofert
do dnia 14.09.2018r. do godz. 11.00, termin otwarcia 14.09.2018r. godz. 11.30.

