
Siedliska, dnia 05.01.2022 r. 
 
Nr postępowania:  ZP-PGO/14/2021                                                 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Naprawy, remonty i przeglądy 
samochodów i przyczep ciężarowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. 
przez okres 24 miesięcy 
 
 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia odpowiedzi na pytania: 
 
Pytanie nr 1, dotyczy postępowania ZP-PGO/14/2021 NAPRAWY, REMONTY I PRZEGLĄDY 
SAMOCHODÓW I PRZYCZEP CIĘŻAROWYCH do przewozu kontenerów i praso-kontenerów o 
łącznej masie zestawu do 40 ton, wraz z naprawą i zakupem nowego ogumienia. Przedmiot umowy, 
pkt.5, pod pkt 3) i e) termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 3 dni, w wyjątkowych 
sytuacjach jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym, może ulec przedłużeniu. Czy Zamawiający 
dopuści zapis : termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 5 dni 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt V.5 ppkt 3 lit e SWZ na zapis: termin wykonania 
usługi nie może być dłuższy niż 5 dni. 
 
Pytanie nr 2, dotyczy postępowania ZP-PGO/14/2021 NAPRAWY, REMONTY I PRZEGLĄDY 
SAMOCHODÓW I PRZYCZEP CIĘŻAROWYCH do przewozu kontenerów i praso-kontenerów o 
łącznej masie zestawu do 40 ton, wraz z naprawą i zakupem nowego ogumienia. Kary umowne. Czy 
Zamawiający dopuści zapis: dopuszcza się odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadkach 
opóźnień Wykonawcy wynikających z epidemi, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę ścisłego 
związku pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub przeszkodą w 
jej realizacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wykonanie zobowiązania zostało 
uniemożliwione przyczyną niezależną od Wykonawcy oraz że została zachowana należyta staranność 
w podejmowaniu działań mających na celu wykonanie zobowiązania np. zamówienia z innego 
alternatywnego źródła. Konieczność uzyskania akceptacji Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy par. 8 Załącznika nr 2 do SWZ w ten sposób, że po 
ust. 10 dodaje się ust. 11 o następującej treści: Dopuszcza się odstąpienie od naliczania kar 
umownych w przypadkach opóźnień Wykonawcy wynikających z epidemii, pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę ścisłego związku pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości 
wykonania przedmiotu umowy lub przeszkodą w jej realizacji. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykazania, że wykonanie zobowiązania zostało uniemożliwione przyczyną niezależną od 
Wykonawcy oraz że została zachowana należyta staranność w podejmowaniu działań mających 
na celu wykonanie zobowiązania w szczególności do dokonania zamówienia z innego 
alternatywnego źródła.  Taka czynność wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego 
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