
 

Lidzbark, dnia 20 czerwca 2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Lidzbark 

               Ul. Sądowa 21 

13-230 Lidzbark       

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.17.2022 pn. „Zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach”  

 

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. 

Wykonawca zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 : 

do rozdziału 6 pkt 1 SWZ oraz § 3 pkt 1 zał. nr 4 do SWZ  

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 20.12.2022 r. ? 

 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 436 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest określić planowany termin zakończenia 

dostawy w dniach, tygodnia, miesiącach lub latach. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża 

zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.  

 

Pytanie 2 : 

do rozdziału 28 pkt 1 SWZ 

Czy Zamawiający odstąpi od wniesienia wadium przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.  

 

Pytanie 3 : 

do rozdziału 37 pkt 1 SWZ oraz §8 pkt 1 zał. nr 4 do SWZ  

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 1 % ceny całkowitej przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.  

 

Pytanie 4 : 

do §6 pkt 11 zał. nr 4 do SWZ  

Czy Zamawiający odstąpi od wykonywania przeglądów podwozia na koszt Wykonawcy? Bark przeglądów 

podwozia znacząco obniży cenę oferty. 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wykonywania przeglądów podwozia na koszt Wykonawcy.  

 

Pytanie 5 : 

do rozdziału 13 i 14 SWZ 

Z uwagi na międzynarodowe targi ochrony przeciwpożarowej INTERSCHUTZ 2022, które odbędą się w 

terminie od 20 do 25 czerwca 2022 r. czy Zamawiający przesunie termin składania ofert do 30.06.2022 r.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składani ofert na dzień 28.06.2022 r. godz. 12:00.  

 

 

 

 

 

BURMISTRZ 

mgr Maciej Sitarek  

…………………………………………………………….………. 

                  Kierownik zamawiającego  
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