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Kożuchów, dnia 13.09.2018 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

niniejszym postępowaniem 

Dotyczy: przeprowadzanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. 2017.1579) dla zadania pn.: ,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów 

komunalnych o pojemności min. 22 m3". Dostawa o wartości szacunkowej mniejszej, niż wyrażona w złotych 

równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

WY JAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 2 

Pytanie 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zdania trzeciego z rozdziału 5 SIWZ, tj.: ,Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w okresie 60 miesięcy od daty należytego wykonania robót." 
Odpowiedż 1 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający skreśla zdanie trzecie z rozdziału 5 SIWZ, tj.: ,Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w okresie 60 miesięcy od daty należytego wykonania robót." 
Wprowadza się zapis: ,Okres gwarancji zgodny z zapisami SIWZ rozpoczyna swój bieg od momentu 
protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego." 

Pytanie 2 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie pkt. 21 , rozdział 14 SIWZ, ponieważ w Specyfikacji w chwili 
obecnej widnieją dwa terminy składania ofert. 
Odpowiedź 2 
Zamawiający przyznaje, że nastąp~a pomyłka. Prawidłowy termin składania ofert to 17.09.2018 r. godz. 12:00. 
Pkt. 21 , ppkt 2) rozdział 14. SIWZ powinien brzmieć: 

.koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Oferta 
na przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów 
komunalnych o pojemności min. 22 m3"" - Nie otwierać przed dniem 17.09.2018 r„ do godz. 
12.00 oraz powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.· 
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Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zasadności zapisu pkt. 13 Formularz oferty, jaką fakturę VAT miał na myśli 
Zamawiający. · 
Odpowiedź 3 
W odpowiedzi na pytanie skreśla się zapisy pkt. 13 Formularza oferty, tj. : .Gwarancja jakości: okres gwarancji 
jakości : .................. miesięcy, licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia i przedłożenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego." 

Pytanie 4 
Uprzejmie prosimy o modyfikację formularza oferty, tak aby pojawiła się w nim pozycja - koszty dodatkowe 
- dot. kosztów rejestracji. 
Odpowiedź 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza oferty. Zamawiający w tym temacie odsyła do 
odpowiedzi na pytanie 2. udzielonej w dniu 6.09. 

~ ........ -~ 
rojanowski 
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