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Rawicz, dnia 13.12.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIE NR 1  
zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr DOP/361-23/21 pn.: 

„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki samojezdnej” Nr ogłoszenia o zamówieniu  

2021/BZP 00303141/01 z dnia 2021-12-07 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.), w związku z wniesionymi przez 
Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki 
samojezdnej” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.   
 
 
Pytanie nr 1 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w projekcie umowy, w paragrafie 7, ust. 3 maksymalnej wysokości kar 

umownych naliczonych na podstawie par. 7 ust. 1 z 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 2 

ust. 1 na 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 2 ust. 1?” 

 
Odpowiedź nr 1 
Nie. Zamawiający natomiast wyraża zgodę na zmianę w projekcie umowy, w paragrafie 7, ust. 3 maksymalnej 
wysokości kar umownych naliczonych na podstawie par. 7 ust. 1 z 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w par. 2 ust. 1 na 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 2 ust. 1 i dokonuje zmiany 
§ 7 ust. 3 w załączniku nr 7 do SWZ, Projekt umowy, który otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1 nie może przekroczyć 25 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.” 
 
 
Zamieszczony w dniu 07.12.2021 roku projekt umowy jest nieaktualny. 
 
Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert. 
Zamawiający przedłuża termin (datę) składania ofert do dnia 16 grudnia 2021 roku. 
 
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SWZ oraz w ogłoszeniu  
o zamówieniu zgodnie z poniższym (godziny składnia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie):  
1) w rozdziale XVI pkt 1 SWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia 14 stycznia 2022 roku, 
2) w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na 16 grudnia 2021 roku, 
3) w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na 16 grudnia 2021 roku,, 
4) w sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu: 

a) pkt 8.1.) tj. zmienia termin składania ofert na: 2021-12-16,  
b) pkt 8.3.) tj. zmienia termin otwarcia ofert na: 2021-12-16, 
c) pkt 8.4.) tj. zmienia termin związania ofertą: do 2022-01-14 

 
Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian. 
 
Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami (aktualny projekt umowy, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) stanowią 
integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr DOP/361-23/2021 i są dla stron 
wiążące.   
 
Wyjaśnienie wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/547511 
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