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Jarocin, dnia 22.02.2019r. 

NR SPRAWY: ZGO/ZP/5/2019 

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia 

dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu na 

„Zakup i dostawa ciągnika siodłowego wraz z przyczepą 

typu ruchoma podłoga („walkingfloor”)”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy 

prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawców wraz  

z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień wzoru umowy w zakresie par. 5 ust. 

1 – poprzez ustalenie wysokości kar za opóźnienie w dostawie na poziomie 0,1 % ceny 

zestawu za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację wzoru umowy w zakresie par. 5 ust. 1 

– poprzez ustalenie wysokości kar za opóźnienie w dostawie na poziomie 0,1 % ceny 

zestawu za każdy dzień opóźnienia. 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy.  

 

Pytanie nr 2: 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy postanowień dotyczących 

wyłączenia stosowania przepisów o rękojmi zawartych w Dziale II Tytułu XI Sprzedaż 

kodeksu cywilnego ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenia do wzoru umowy postanowień 

dotyczących wyłączenia stosowania przepisów o rękojmi zawartych w Dziale II Tytułu XI 

Sprzedaż kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie w par. 2 ust. 10 pkt 2 – obowiązku przedstawienia 

katalogu części zamiennych wraz ze schematami układu hydraulicznego i elektrycznego w 

języku polskim – katalog części zamiennych udostępniany jest jedynie odpłatnie 

warsztatom naprawczym – przedmiot działalności zamawiającego nie obejmuje działalności 

warsztatu naprawczego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykreślenie w par. 2 ust. 10 pkt 2 – obowiązku 

przedstawienia katalogu części zamiennych wraz ze schematami układu hydraulicznego i 

elektrycznego w języku polskim. 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy.  
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Pytanie nr 4: 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie par. 2 ust. 10 pkt 5 – dotyczący dostarczenia DTR 

– dokumentacji techniczno-ruchowej – dla ciągników siodłowych wydawane są tylko 

instrukcje użytkowania – nie ma DTR. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykreślenie par. 2 ust. 10 pkt 5 – dotyczący 

dostarczenia DTR – dokumentacji techniczno-ruchowej. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że potencjalny Wykonawca musi dostarczyć instrukcje użytkowania/obsługi. 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy.  

 

Pytanie nr 5: 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z wzoru umowy postanowień par. 4 ust. 7? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykreślenia z wzoru umowy postanowień par.  

4 ust. 7. Zmienia natomiast jego treść z: 

„7. W razie naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca udostępni i dostarczy na 

własny koszt, na czas trwania naprawy gwarancyjnej użytkowy zestaw zastępczy  

o parametrach możliwie zbliżonych. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę w/w 

pojazdu, Zamawiający wynajmie zestaw zastępczy zaś kosztami wynajmu zostanie 

obciążony Wykonawca.” 

Na 

„7. W razie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca udostępni i dostarczy na własny 

koszt, na czas trwania naprawy gwarancyjnej użytkowy zestaw zastępczy  

o parametrach możliwie zbliżonych. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę w/w 

pojazdu, Zamawiający wynajmie zestaw zastępczy zaś kosztami wynajmu zostanie 

obciążony Wykonawca.”   

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy.  

 

Pytanie nr 6: 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z wzoru umowy postanowień par. 4 ust. 8 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykreślenia z wzoru umowy postanowień  

par. 4 ust. 8. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z wzoru umowy postanowień par. 4 ust. 11 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykreślenia z wzoru umowy postanowień  

par. 4 ust. 11. Zmienia natomiast jego treść z : 

„11.Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego zespołu / 

elementu dostawy na nowy, wolny od wad w przypadku trzech napraw tego samego 

elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu.” 

Na: 

„11. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego 

zespołu / elementu dostawy na nowy, wolny od wad w przypadku trzech napraw tego 

samego elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu.” 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy. 
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Pytanie nr 8: 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z wzoru umowy postanowień par. 5 ust. 3 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykreślenia z wzoru umowy postanowień  

par. 5 ust. 3. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień par. 3 ust. 2 

na brzmienie "…a także koszty: dostawy do zamawiającego oraz podatki i opłaty związane 

z realizacją zamówienia…."? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień 

par. 3 ust. 2 i przyjmuje on następujące brzmienie: 

„Cena (wartość), o której mowa w ust. 1 zawiera w sobie cenę zestawu transportowego 

wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją techniczną, a także koszty: dostawy do 

Zamawiającego, lub importera oraz podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia.” 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z  par. 2 ust. 10  pkt 3 zapisu " …terminy usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek, a także wskazujące całość świadczeń gwaranta na rzecz 

Zamawiającego……"? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień 

par. 2 ust. 10  pkt 3 i przyjmuje on następujące brzmienie: 

„Karty gwarancyjne określające: warunki serwisowania oferowanego zestawu 

transportowego, okresy gwarancji oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym 

zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia.” 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 11: 

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień par. 4 ust. 2 

na brzmienie "…Wykonawca zapewnia odpłatnie dla Zamawiającego przeglądy 

gwarancyjne….."? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień 

par. 4 ust. 2 i przyjmuje on następujące brzmienie: 

Na dostarczony ciągnik siodłowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy lub 300 

000 km w zależności co nastąpi wcześniej pełnej gwarancji. W okresie gwarancyjnym 

Wykonawca zapewnia odpłatnie przeglądy gwarancyjne i obsługę serwisową wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do przeglądów zgodnie z kartą gwarancyjną 

producenta. 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy. 
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Pytanie nr 12: 

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień par. 4 ust. 5 

na "….dłużej niż 14 dni Wykonawca…."? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie posiada odzwierciedlenia w paragrafie 4 

ust. 5. 

 

Pytanie nr 13: 

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień par. 4 ust. 

11 na "….Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do…."? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień 

par. 4 ust. 11 i przyjmuje on następujące brzmienie: 

„11. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego 

zespołu / elementu dostawy na nowy, wolny od wad w przypadku trzech napraw tego 

samego elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu.” 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 14: 

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień par. 5 ust. 4 

z "….wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy 

brutto." na "…Zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę karą umowną w wysokości  

10 000 PLN Brutto". 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień 

par. 5 ust. 4 i przyjmuje on następujące brzmienie: 

„4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę karą umowną w wysokości 10 000 PLN 

Brutto”. 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień par. 5 ust. 6 

na "….przekroczy osiem tygodni…." oraz "…..w wysokości 10 000 PLN Brutto…." 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację zapisu z wzoru umowy postanowień 

par. 5 ust. 6 i przyjmuje on następujące brzmienie: 

„6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

opóźnienie w realizacji dostawy przekroczy 8 tygodni. W takim przypadku Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 000 PLN brutto.” 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z wzoru umowy postanowień par. 5 ust. 7 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wykreśla z wzoru umowy postanowienia par. 5 ust. 7. 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ Tom II Wzór umowy. 
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W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania 

ofert do dnia 28.02.2019r., do godz. 10:00. 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć  

w treści składnej oferty.  

 

 

 


