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             Brody, dn. 16.10.2019 r. 

 

 

 

Wykonawcy pobierający 

materiały przetargowe 

 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa fabrycznie 

nowego samochodu z pługiem i posypywarką” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) udziela odpowiedzi 

na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym:  

 

 

Pytanie nr 1 do Umowy Dostawy, § 6 ppkt 1: 

Czy zamawiający dopuszcza odbiór pojazdu w siedzibie wykonawcy?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza odbiór pojazdu w siedzibie wykonawcy 

 

Pytanie nr 2 do Umowy Dostawy, § 8 ppkt 3: 

Czy zamawiający dopuszcza, aby na wymagane naprawy gwarancyjne odbywały się we 

wskazany przez wykonawcę serwisie, jeśli usterka pojazdu nie uniemożliwia dostarczenie 

pojazdu przez zamawiającego ? 

Odpowiedź: Tak, jeżeli wymagane naprawy gwarancyjne będą odbywać się w serwisie 

położonym nie dalej niż 80 km od siedziby zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3 do Umowy Dostawy, §8 ppkt 4: 

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu na koszt zamawiającego w celu wykonania 

nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej, jeśli usterka pojazdu uniemożliwia jego 

przemieszczenie? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenie pojazdu na koszt zamawiającego 
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Pytanie nr 4 do Umowy Dostawy, § 8 ppkt 1: 

Czy zamawiający dopuszcza karę umowną w wysokości 0,05% brutto za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza karę umowną w wysokości 0,05% brutto za 

każdy dzień opóźnienia w dostawie 

 

Pytanie nr 5 do SIWZ, pkt 3, ppkt 3.1: 

Czy zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu do dnia 22.11.2019? 

Odpowiedź: Nie. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ do 15.11.2019r.  
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