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W S Z Y S C Y 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  

nieograniczonego na dostawę pojazdów czterokołowych do celów ratownictwa górskiego 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
1. Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie fabrycznie nowych pojazdów - rocznik 

2019; rocznik modelowy: 2020 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza pojazdy  fabrycznie nowe rok produkcji nie 
starszy niż 2019 r., rocznik modelowy 2020. Odpowiednia zmiana zostanie 
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
2. Proszę o wykreślenie zapisów w zakresie: "Transport pojazdu od miejsca dostawy do 
punktu serwisowego w okresie gwarancji odbywa się na koszt wykonawcy" - zapis ten 
znacząco utrudnia złożenie oferty, gdyż Wykonawcy nie mający siedziby w pobliży 
miejsca dostawy nie mają możliwości zorganizowania takiego transportu. Tym samym 
proszę o zmianę zapisu na zapis: "Transport pojazdu od miejsca dostawy do punktu 
serwisowego w okresie gwarancji odbywa się na koszt Zamawiającego" 
Odp. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
3. Proszę o wykreślenie zapisów w zakresie: "Za naprawy nie podlegające gwarancji jak i 
przeglądy wymagane w okresie gwarancji /materiały eksploatacyjne oraz robocizna/ 
koszty ponosi wykonawca" oraz zmianę zapisów na zapis:   "Transport pojazdu od 
miejsca dostawy do punktu serwisowego w okresie gwarancji odbywa się na koszt 
Zamawiającego". 
Odp. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
4. Proszę o odstąpienie od zapisów pkt.7 ppkt. 4, par.3 "wzór umowy" - dostawa 
pojazdów bez homologacji do poruszania się po drogach publicznych. 
Odp.: Tak. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
5. Proszę o zmianę zapisów w zakresie dostawy pojazdów oraz umożliwienie dostawy 1 
szt pojazdu w terminie do 31 grudnia 2020 r - podyktowane jest to ogłoszonym stanem 
epidemii COVID19 co skutkuje nieprzewidywalnością transportu, terminowej dostawy 
zamówionych pojazdów jak również innych ograniczeń związanych z panującą epidemią. 
Odp.: Zamawiający przewidział wpływ epidemii na realizacje zamówienia tj. 
zgodnie z § 3 ust. 2 projektu umowy: 
 
2.    Dopuszcza się zmianę terminu wskazanego w ust. 1 w wyniku działania siły 



wyższej (takiej jak epidemia, klęski żywiołowe, strajki generalne, lokalne) 
mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania, z zastrzeżeniem § 8 umowy.  
Podstawą takiej zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę umowy, 
wskazującego na zaistnienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym 
 
Natomiast § 8 ust. 3-5 projektu umowy odnośnie możliwości zmiany terminu ze 
względu na COVID-19 wyraźnie wskazują: 
 
„3. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19, o których mowa w ust. 2 wpływają na należyte wykonanie niniejszej 
umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, w szczególności 
przez  zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy w sytuacji wstrzymania dostaw pojazdów objętych 
zamówieniem, trudności w dostępie do pojazdów związanych z wystąpieniem 
COVID-19. 
4. Podstawą zmiany, o której mowa w ust. 3  jest udokumentowanie wpływu 
COVID-19 na realizację umowy poprzez złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia z uzasadnieniem  lub/i dokumentu potwierdzającego wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
umowy i akceptacja Zamawiającego. 
5. Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia.” 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
Odpowiednia zmiana treści siwz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
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