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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn: Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Budżetu Obywatelskiego 

2020. 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy  

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1:   

Czy Zamawiający dopuści samochód o szerokości całkowitej bez lusterek 1860 mm? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza samochód o szerokości całkowitej bez lusterek 1860 mm. 

Pytanie nr 2:  

Jakie średnie roczne przebiegi samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest niezbędna do 

skalkulowania gwarancji. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający przewiduje średnie roczne przebiegi samochodu w wysokości około 3000 km.  

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgody na odbiór samochodu w siedzibie Wykonawcy? 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na  odbiór samochodu w siedzibie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 4: 

Umowa 

 § 3 ust 17 

Jeżeli przeglądy samochodu mogą być w każdym autoryzowanym serwisie danej marki w Polsce, to czy 

Zamawiający zrezygnuje z ponoszenia kosztów za transport do i od serwisu? 
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 3 ust 17 który brzmi: 

”W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia samochodu do serwisu 

Wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego – 

koszty i ryzyko przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca”.   

 

Pytanie nr 5: 

§ 3 ust 20 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §3 ust. 20 według wyboru Zamawiającego? 

Celem uzasadnienia Wykonawca podnosi, iż jako autoryzowany serwis posiada wiedzę co do możliwości 

naprawy lub wymiany części pojazdu. W związku z czym nie widzi potrzeby aby to Zamawiający dokonywał 

wyboru stosownej czynności. 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 3 ust 20 który brzmi: 

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  w § 5 ust. 1, 

do usuwania wszelkich zaistniałych wad, awarii i uszkodzeń, tj. do naprawy lub wymiany - według wyboru 

Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. 

niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, 

niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzeń 

wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.” 

 

Pytanie nr 6: 

§ 3 ust 22 

Czy Wykonawca ponosi koszty czynności serwisowych (przeglądów) w okresie gwarancji zgodnie z kartą 

gwarancyjną? 

 

Odpowiedź: 

 

Wykonawca ponosi koszty czynności serwisowych (przeglądów) w okresie gwarancji zgodnie z kartą 

gwarancyjną. 

 

Pytanie nr 7: 

§ 7 ust 1 pkt 1 

Czy Zamawiający zmniejszy karę za opóźnienie w dostawie przedmiot umowy z 5% na 0,1 % wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia? 

Kara w wysokości 5% jest karą bardzo wysoką, proszę o jej obniżenie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zmniejszy karę za opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy na 2 %. 
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Pytanie nr 7: 

§ 7 ust 1 pkt 3 

Czy Zamawiający zmniejszy karę za odstąpienie od umowy z 20% na 10% wynagrodzenia brutto? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zmniejsza karę za odstąpienie od Umowy na 10%. 

 

 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Zatem, zapisy SIWZ 

otrzymują następujące brzmienie: 

 

-  rozdział IX ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. 

Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 24.02.2020 r. do godz:10:00  

 

-  rozdział XI ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych 

Wykonawców nastąpi: dnia 24.02.2020 roku o godz. 10:15 w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku.  

 

 

Z up. Burmistrza Miasta  

                /-/ 

                     

         Piotr Iwicki   

 SEKRETARZ MIASTA  


