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Legnica, dnia 03.08.2022r. 
    

 Do wszystkich Wykonawców 

NZP/197/2022 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „Dostawa na potrzeby 
LPGK Sp. z o. o. samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie  
umowy sprzedaży” - NZP/TO/8/2022. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z wniesionymi przez Wykonawców w dniach 31.07.2022r.-02.08.2022r. 
wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, 
na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
11.09.2019r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1: 
„Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z przebiegiem do 149 000 km?” 
 
Odpowiedź: 
Nie. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr NZP/TO/8/2022, 
który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ) nie ulega zmianie. Przebieg pojazdu nie może 
przekroczyć 80.000 km. 
 
 

Pytanie nr 2: 
„Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku niedotrzymania terminu dostawy do 7 dni, 
możliwość podstawienia nieodpłatnie pojazdu zastępczego o zbliżonych parametrach  
i nie naliczania kar umownych jeżeli dostawa pojazdu oferowanego wydłużyłaby się  
max. do 30 dni kalendarzowych uwzględniając w tym 7 dniowy termin dostawy?”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości podstawienia pojazdu zastępczego. Zapisy umowne 
w zakresie kar umownych i terminu dostawy pojazdu pozostają bez zmian.  
 
 

Pytanie nr 3: 
„SWZ VII. Termin wykonania zamówienia  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Termin wykonania zamówienia: 45 dni, licząc 
od dnia podpisania umowy?”  
 
Odpowiedź: 
Nie. Zapisy umowne w zakresie terminu dostawy pojazdu pozostają bez zmian.  
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Pytanie nr 4: 
„Załącznik nr 1 SWZ § 8. Kary umowne oraz prawo odstąpienia od umowy. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych z 2% na 1%, z 100,00 zł na 50,00 zł, z 50,00  
na 25,00 zł oraz z 200,00 zł na 100,00 zł?”  
 
Odpowiedź: 
Zapisy umowne w zakresie kar umownych pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 5: 
„Załącznik nr 1 do Umowy. Opis przedmiotu zamówienia.  
a) rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 80 000 km. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na:  rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 130 000 km?”  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi w powyższym zakresie udzielono na pytanie nr 1. 
 
 
Pytanie nr 6: 
„Załącznik nr 1 do Umowy. Opis przedmiotu zamówienia.  
h) fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika lub od 
skrzyni biegów zgodnie z wytycznymi producenta zabudowy?”  
 
Odpowiedź: 
Nie. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr NZP/TO/8/2022, który stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ) nie ulega zmianie. 
 
 
Pytanie nr 7: 
„Załącznik nr 1 do Umowy. Opis przedmiotu zamówienia.  
u) klimatyzacja fabryczna  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: klimatyzacja fabryczna lub pozafabryczna zgodna  
z zaleceniami producenta podwozia?”  
 
Odpowiedź: 
Nie. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr NZP/TO/8/2022, który stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ) nie ulega zmianie. 
 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści SWZ. Termin składania i otwarcia 
ofert oraz termin związania ofertą pozostają bez zmian.  

 
 

Z poważaniem 
Bogusław Graboń - Prezes Zarządu 


