
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                Fz. 2380.20.S.20.2020                              Białystok, dnia 17 lipca 2020 r. 
 
W postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU SUV w wersji nieoznakowanej (postępowanie nr 
20/S/20) wpłynęły następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna – załącznik 1Ł pkt. 9.10, załącznik 2Ł pkt. 9.8, załącznik 
3Ł pkt. 1.1. Ile kompletów zestawów do programowania i strojenia radiotelefonów jest przedmiotem 
dostawy wg załączników 1Ł, 2Ł i 3Ł? 
 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ: 
  

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz wprowadza następującą modyfikację: 

 
1. W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca powinien dostarczyć 5 zestawów wg 

załącznika 1Ł, 8 zestawów wg. Załącznika 2Ł i 1 zestaw wg załącznika 3Ł. W przypadku 
skorzystania z prawa opcji ilość zestawów może ulec zmianie. Dokładne ilości kompletów 
zestawów do programowania i strojenia radiotelefonów zostaną przekazane przez Zamawiającego 
po podjęciu decyzji o skorzystaniu z prawa opcji. 
 

2. Do projektu umowy – załącznik nr 5 SIWZ w § 8 wprowadza się ust. 6 w brzmieniu: 
 

„6. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), z wynagrodzenia 
wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę 
karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”. 

 
3. Do projektu umowy – załącznik nr 5 SIWZ w § 10 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: 
 

„3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o 
których mowa w art. 15r. ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 568)”. 

 
Proszę o uwzględnienie wyjaśnień i modyfikacji w treści składanej oferty. 

 
 

 
                                                                              Sławomir Wilczewski 
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