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Głuszyca, 29.03.2018 r. 

Postępowanie nr IiR.271.3.1.2018 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa 2 sztuk autobusów”. 

 

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego wyjaśniam, co 

następuje: 

 

Pytanie: 

W pkt. 4 ppkt. 4.1. SIWZ: „Zamawiający określa termin dostawy autobusów, o której mowa w pkt. 

3.1.1, termin przekazania dokumentacji, o której mowa w pkt. 3.1.2 oraz udzielenia gwarancji, 

o której mowa w pkt. 3.1.3, na dzieo 31.08.2018 r.” 

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu dostawy autobusów, o której mowa w pkt. 3.1.1, terminu 

przekazania dokumentacji, o której mowa w pkt. 3.1.2 oraz udzielenia gwarancji, o której mowa 

w pkt. 3.1.3, na 270 dni od daty zawarcia umowy? Określony przez Zamawiającego okres realizacji 

zamówienia jest zbyt krótki, gdyż w obecnej sytuacji na rynku w związku z dużą ilością zamówieo 

producenci borykają się z brakiem wolnych mocy produkcyjnych oraz wydłużonymi terminami 

dostaw zamówionych komponentów i materiałów potrzebnych do produkcji. W związku z czym 

termin realizacji zamówienia na 31.08.2017 r. będzie nie do spełnienia dla wielu producentów. 

 

Odpowiedź: 

Biorąc pod uwagę, że niniejsze zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze środków 

unijnych, Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminów, o których mowa w pkt. 4.1 IDW 

(części I SIWZ) o wnioskowany przez Wykonawcę okres 270 dni od daty podpisania umowy. 

Niemniej, uwzględniając przyczyny podniesione przez Wykonawcę, Zamawiający określa nowy 

termin dostawy autobusów, przekazania dokumentacji i udzielenia gwarancji na dzieo 

31.10.2018 r. 

Tym samym Zamawiający dokonuje zmian w treści pkt. 4.1 IDW (częśd I SIWZ) poprzez zmianę daty 

31.08.2018 r. na 31.10.2018 r., nowa treśd pkt. 4.1 IDW (częśd I SIWZ) jest następująca: 

„4.1. Zamawiający określa termin dostawy autobusów, o której mowa w pkt. 3.1.1, termin 

przekazania dokumentacji, o której mowa w pkt. 3.1.2, oraz udzielenia gwarancji, o której 

mowa w pkt. 3.1.3, na dzieo 31.10.2018 r.” 
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oraz dokonuje zmian w treści § 2 ust. 1 WU (części II SIWZ) poprzez zmianę daty 31.08.2018 r. na 

31.10.2018 r., nowa treśd § 2 ust. 1 WU (części II SIWZ) jest następująca: 

„1. Zamawiający określa na dzieo 31.10.2018 r. termin (zwany dalej „terminem dostawy”):”. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian treści§ 6 ust. 1 WU w następujący sposób: 

1) w pkt. 1 liczbę 0,10% zmieniana 0,20%; nowa treśd pkt. 1 jest następująca: 

1) za opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,w wysokości 0,20% wartości netto 

przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b, za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia, 

 

2) dodaje ust. 2 – 5: 

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, określonych w ust. 1, i obciążenia 

Wykonawcy ich łączną wartością. 

3. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi 

Wykonawcy notę obciążeniową. 

4. Termin płatności kar umownych wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 

obciążeniowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, oprócz obciążenia Wykonawcy karami umownymi 

wynikającymi z zapisów Umowy, dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, w tym również utraty 

dofinansowania ze środków RPO WD wynikającego z podpisanej umowy o dofinansowanie 

projektu. 

 

Burmistrz Głuszyc 
(-) Roman Głód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy 

2. a/a 

Zamieszczono na: www.bip.gluszyca.pl 


