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Szczekociny, dnia 02 maja 2022 r. 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Szczekocinach  

ul. Krakowska 23  

42-445 Szczekociny 

e-mail:  kontakt@ospszczekociny.pl 

WYKONAWCY  

biorący udział w postępowaniu  

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) ZAMAWIAJĄCY informuje, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy 1/2022) na dostawy pn. 

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szczekocinach w dniu 28 kwietnia 2022 r. złożony został wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, zawierający pytania następującej treści, 

na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi: 

 

 

PYTANIE Nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, czy miejscem odbioru pojazdu jest siedziba Wykonawcy. We wzorze 

umowy pojawiają się bowiem sprzeczne informacje w tym zakresie (§ 1 ust. 8 i § 5 ust. 1)  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1 

Miejscem odbioru pojazdu jest siedziba Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 8 Wzoru umowy. 

Zapisy § 5 ust. 1 Wzoru umowy zostaną odpowiednio zmienione. 

 

PYTANIE Nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by miejscem przeglądów i napraw gwarancyjnych zabudowy 

była siedziba wykonawcy natomiast podwozia ASO zlokalizowane najbliżej siedziby 

Zamawiającego?  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2 

TAK.  

Zamawiający dopuszcza by miejscem przeglądów i napraw gwarancyjnych zabudowy była 

siedziba WYKONAWCY natomiast podwozia ASO zlokalizowane najbliżej siedziby 

Zamawiającego 

 

PYTANIE Nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidywanych kar umownych za zwłokę 

w dostawie pojazdu do powszechnie stosowanego poziomu, tj. 0,1% wartości brutto przedmiotu 

umowy?  
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3 

TAK. 

Zamawiający obniża wysokość kar umownych za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy po 

wyznaczonym terminie odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki. 

 

PYTANIE Nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by koszty przeglądów gwarancyjnych ponoszone były przez 

Zamawiającego?  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4 

TAK. 

Zamawiający wyraża zgodę, by koszty przeglądów gwarancyjnych ponoszone były przez 

Zamawiającego. 

 

PYTANIE Nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert na 13 maja br.?  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 5 

TAK. 

Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 13 maja 2022 r. na godz. 

10:00. 

 

Powyższe odpowiedzi na zapytania do SWZ prowadzą do zmiany SWZ.  

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany SWZ stosownym zawiadomieniem oraz dokona zmian 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Prezes  

Ochotniczej Straży Pożarnej 

 w Szczekocinach  

 

Andrzej  Drej 
 

Wyk. w 1 egz. 

Dokumentacja postępowania Nr 1/2022  

Zamieszczono na stronie internetowej postępowania 


