
Dotycz: postępowania przetargowego prowadzonego pod nazwą:  
„Zakup średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego 4X4  dla jednostki OSP w Wielgiem” 

  

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ: 

 Pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga (pkt. 3.3. SIWZ): „Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do 
stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień odbioru samochodu, które należy dołączyć przy odbiorze 
samochodu” Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia w/w świadectwa przy 
wprowadzaniu pojazdu do użytkowania? 

 Odpowiedź. w/w świadectwo winno być dostarczone na dzień zakończenia zadania tj; 
30.11.2017r /wymóg dotującego/ 

 Pytanie nr 2 

 

Zamawiający wymaga (pkt. 3.7. SIWZ): „Wykonawca zobowiązany będzie również do rozmieszczenia i 
zamontowania sprzętu, którym dysponuje OSP w Wielgiem. Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia 
sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego rozmieszczenia i zamontowania” 

Zapis jest sprzeczny z pkt. 2.34. części III do SIWZ. Prosimy o podtrzymanie wymagań zgodnie  
z charakterystyką zamówienia - Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego z napędem 4x4. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 2.34 części III SIWZ w związku z tym ulega 
zmianie zapis pkt. 3.7 SIWZ część I który otrzymuje brzmienie: W pojeździe zapewnione miejsce 
do przewozu oraz wykonane uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika 
pojazdu we własnym zakresie. 

 Pytanie nr 3 

  

Zamawiający wymaga (pkt. 3.8. SIWZ) „Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego”. 
Zapis sprzeczny z postanowieniami wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
odbioru pojazdu z siedziby producenta we własnym zakresie bez  i kalkulowania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych kosztów w tym zakresie? 

Odpowiedż. Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia w siedzibie Wykonawcy. W związku z 
powyższym ulega zmianie zapis w pkt. 3.8 SIWZ część I który otrzymuje brzmienie: Przedmiot 
zamówienia Zamawiający odbierze w siedzibie Wykonawcy. 

 Pytanie nr 4 

 



Prawo zamówień publicznych zakłada ochronę interesów obu stron, zarówno Zamawiającego, jak 
i Wykonawcy. Zgodnie z tym Wykonawca ma prawo zadawać pytania i wpływać na warunki 
ewentualnej umowy. Oznacza to, że w równym stopniu Zamawiający, jak i Wykonawca mogą 
wpływać na treść zawieranej umowy. Niestety zaproponowane przez Zamawiającego zapisy 
wzoru umowy chronią i uwzględniają w znacznej większości interesy Zamawiającego godząc  
w podstawowe prawa Wykonawców i pozbawiając wiele podmiotów możliwości ubiegania się  
o zamówienie ze względu na nierealne i nie możliwe do spełnienia wymagania Zamawiającego czy 
też niewspółmierne ryzyko wiążące się z realizacją zobowiązania. Mając to na uwadze 
wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian Części II SIWZ - Wzór umowy: 
  

Zamawiający wymaga:  

  

a/„Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółów wykonania dostarczonego samochodu, wynikających  
z potrzeb użytkownika, w zakresie nie rodzącym skutków finansowych i nie stanowiących istotnych zmian umowy 
w rozumieniu art. 144 UPZP. „W toku wykonywania zamówienia Wykonawca obowiązany jest do 
uwzględnienia zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego nierodzących skutków finansowych” 

  

Proszę o usunięcie powyższego zapisu. Wykonawca ma prawo i obowiązek składając ofertę 
skalkulować przedmiot zamówienia w oparciu o konkretne zapisy SIWZ bo w zakresie 
kompetencji Zamawiającego jest dokonanie takiego opisu przedmiotu zamówienia, który to 
Wykonawcy umożliwi. Obecnie postawione wymaganie jest niezgodne z prawem. 

Odpowiedź. Zamawiający skreśla zapis w wzorze umowy w §1 pkt 4. 

 b/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: „za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy  
w wysokości 0,2% wartości kwoty wynagrodzenia umownego brutto zamówienia, o której mowa w § 7 za każdy 
dzień opóźnienia” 

  

Proszę o zmianę powyższego zapisu polegającą na: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne: „za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części, 
za każdy dzień opóźnienia” 

  

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający dokonuje zakupu pojazdu wraz np. z wyposażeniem 
Wykonawca nie może ponosić kosztów kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania 
całości zamówienia w przypadku braku np. topora strażackiego o wartości 150 zł.  

 Odpowiedź. Zamawiający zmienia zapis w  § 6 pkt. 2.2 we wzorze umowy który otrzymuje 
brzmienie: za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości 
niezrealizowanej części, za każdy dzień opóźnienia” 

 



c/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: „za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy  
w wysokości 0,2% wartości kwoty wynagrodzenia umownego brutto zamówienia, o której mowa w § 7 za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez strony w celu usunięcia wad” 

  

Proszę o zmianę powyższego zapisu polegającą na: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne: „za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niesprawnej części, za 
każdy dzień opóźnienia” 

 Odpowiedź. Zamawiający zmienia zapis w  § 6 pkt. 2.3 we wzorze umowy który otrzymuje 
brzmienie: „za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niesprawnej części, 
za każdy dzień opóźnienia” 

 

d/Proszę o wskazanie kar odnoszących się do Zamawiającego adekwatnie do kar przewidzianych dla 
Wykonawcy w przypadku nie przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego. 

 Odpowiedź. Odpowiedz na to pytanie reguluje § 6 pkt. 3.1 wzoru umowy 

e/Zapłata będzie dokonana przelewem … w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
VAT wystawionej prawidłowo na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego potwierdzającego bez 
zastrzeżeń odbiór przedmiotu umowy” 

  

Biorąc pod uwagę tak określony termin płatności prosimy o udokumentowania posiadania przez 
Zamawiającego na koncie całości środków przeznaczonych na realizację tego zadania. W tym 
miejscu informujemy, iż niestety nasza bieżąca praktyka wskazuje, że posiadanie przez Państwa 
ewentualnych umów, promes, pożyczek lub innych pisemnych zapewnień o przyznaniu środków 
na zakup pojazdu przez podmioty trzecie nie będące stroną postępowania czy ewentualnie 
zawieranej umowy są warunkowe i nie gwarantują w 100% ich przyznania; 

  

lub zmiany brzmienia zapisu na „Zapłata będzie dokonana przelewem … w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej prawidłowo na podstawie protokołu odbioru 
ilościowo-jakościowego potwierdzającego bez zastrzeżeń odbiór przedmiotu umowy z zastrzeżeniem - jednak nie 
później niż w dniu wyjazdu pojazdu z depozytu” 

Odpowiedź. Zamawiający zmienia zapis  § 7 pkt. 3 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie; 
„Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę na 
fakturze  w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 
wystawionej prawidłowo na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego 
potwierdzającego bez zastrzeżeń odbiór przedmiotu umowy z zastrzeżeniem - jednak nie później 
niż w dniu wyjazdu pojazdu z depozytu” 

 

f/ Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo 
serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 
zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy” 



Proszę o zmianę powyższego zapisu polegającą na: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne: „Czas reakcji serwisu - 72 godziny od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”  

Odpowiedź. Zamawiający zmienia zapis w § 8 pkt.9 który otrzymuje brzmienie: Czas reakcji 
serwisu - 72 godziny od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy”  

 

g/ „Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od 
dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem). W przypadku konieczności 
sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 14 dni 
kalendarzowych, chyba że strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie 
podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

  

W/w zapis jest w praktyce niemożliwy do realizacji i nieprzewidywalny. Proszę o zmianę 
powyższego zapisu na: „Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w możliwie najkrótszym terminie po 
przyjęciu zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych 
części zamiennych termin naprawy zostanie ustalony i uzgodniony przez strony w oparciu o podpisanie stosownego 
protokołu” 

Odpowiedź. Zamawiający zmienia zapis w § 8 pkt. 10 który otrzymuje brzmienie: Naprawa 
gwarancyjna będzie wykonana w możliwie najkrótszym terminie po przyjęciu zgłoszenia przez 
serwis (telefonicznie, faxem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części 
zamiennych termin naprawy zostanie ustalony i uzgodniony przez strony w oparciu o podpisanie 
stosownego protokółu. 

h/W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni samochód 
zastępczy o podobnych parametrach” 

  

W/w zapis jest w praktyce niemożliwy do realizacji. Przypominamy, że zamówienie dotyczy 
pojazdu specjalnego, a nie ogólnodostępnego „od ręki” do ewentualnej dyspozycji 
Zamawiającego.  Proszę o wykreślenie zapisu.  

 Odpowiedź. Zamawiający skreśla pkt. 11 w § 8 wzoru umowy. 

i/Wykonawca po skompletowaniu przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 
Wykonania przedmiotu umowy (np. … dowód rejestracyjny pojazdu itp.)” 

 Odpowiedź. Zamawiający skreśla zapis  w § 10 w pkt 8 wzoru umowy zapis dotyczący dowodu 
rejestracyjnego pojazdu. Punkt ten otrzymuje brzmienie: Wykonawca po skompletowaniu 
przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego Wykonania 
przedmiotu umowy (np. świadectwa jakości, atesty, świadectwo homologacji, gwarancje, itp.? 
dowód rejestracyjny pojazdu itp.)” 

 

Informuje o zasadach odbioru pojazdu specjalnego oraz wnioskujemy o ich akceptację: 
Odbiór techniczno - jakościowy przedmiotu umowy do dnia 30.11.2017 r. 
Odbiór faktyczny przedmiotu umowy do dnia 30.11.2017 r. 



Pozostawienie pojazdu w depozycie u Wykonawcy na czas rejestracji we właściwym wydziale 
komunikacji do dnia 30.11.2017 r. 

Odbiór pojazdu z depozytu. 
 Odpowiedź. Zamawiający akceptuje w/w zasady odbioru pojazdu specjalnego 

 
j/Zamawiający wymaga: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający usunie je  

w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt” 

Odpowiedź. Zamawiający skreśla pkt. 14 w  § 10 wzoru umowy 

Po raz kolejny przypominamy o specyfice przedmiotu zamówienia (pojazd specjalny). Biorąc to 
pod uwagę prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający nie ma uprawnień ani wiedzy 
specjalistycznej do dokowania jakichkolwiek zmian w tym zakresie poza producentem przedmiotu 
zamówienia. 

 


