Ochotnicza Straż Pożarna
Rogowo 62
87-515 Rogowo
Rogowo, dnia 15.07.2019 r.
OSPR.271.1.2019
do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie nr 1
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację następującego przedmiotu zamówienia: „Zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego GBA 4x4 dla OSP w Rogowie” opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 571287-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), niżej wyjaśnia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
następującego zadania: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 4x4 dla OSP w
Rogowie” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571287-N-2019 z dnia
2019-07-09 r., w następujący sposób:
1. Wyjaśnienia i wykaz szczegółowej modyfikacji w załącznikach
Treść zapytania:
1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki we wzorze umowy §3 ust. 6, pkt. 4) poprzez zapis „okres
gwarancji po każdorazowym usunięciu awarii biegnie od początku”? Czy Zamawiający miał na
myśli przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności pojazdu? Pragniemy zwrócić uwagę
na fakt, że aktualny zapis może doprowadzić do sytuacji, że przedmiot umowy de facto będzie
objęty dożywotnią gwarancją.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmiany w zapisie §3 ust. 6, pkt. 4). Usuwa zapis: „okres
gwarancji po każdorazowym usunięciu awarii biegnie od początku” i zastępuje go: „Czas wyłączenia z
eksploatacji pojazdu spowodowany wystąpieniem wad lub uszkodzeń w okresie gwarancji przedłuża
okres gwarancji o czas, w którym Zamawiający nie mógł eksploatować uszkodzonego pojazdu z powodu
naprawy gwarancyjnej.”

2. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki we wzorze umowy w §7, ust. 2 , pkt. 2) poprzez zapis „w
przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w
szczególności wady towaru lub braki) lub w przypadku w inny sposób niezgodnej z
przedmiotową umową dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto przedmiotu zamówienia”? Łatwo można wyobrazić sobie sytuację gdy każda nawet
najdrobniejsza usterka doprowadzi do naliczenia Wykonawcy przedmiotowej kary umownej
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla pkt. 2 w ust. 2 § 7 z Istotnych Postanowień Umowy do
postępowania o numerze OSPR.271.1.2019.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie
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