Nr sprawy: ZP/4/2019

Orzysz, dnia 20.08.2019r.

Wykonawcy
W prowadzonym postepowaniu przetargowym na dostawę w formie leasingu operacyjnego
fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton.” wpłynęły
pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3
ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1986), zwana dalej
PZP:
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści samochód na felgach stalowych 15”?
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści samochód z pojemnością zbiornika paliwa 80l?
Pytanie 3 : czy dopuszczacie Państwo samochód wyposażony w koła z tarczami stalowymi 15" oraz bez
reflektorów przeciwmgielnych z przodu.
Odpowiedzi Ad. 1 i 3
Tak
Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP. Pkt. 1.16 załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie:
„1.16 Opony z felgami stalowymi min 15”.
Odpowiedź Ad. 2
Tak
Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP,
1. Pkt. 1.9 załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie:
„1.9 Pojemność zbiornika paliwa min 80 l”
Odpowiedź Ad. 3
Tak
Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP,
1. Pkt. 1.8 załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie:
„1.8 Kabina wyposażona w:
5 miejsca siedzących;
elektrycznie regulowane lusterka;
lusterka zewnętrzne podgrzewane;
drzwi tylne oszklone,
elektrycznie sterowane szyb bocznych przednich
radio samochodowe, zestaw głośnomówiący bluetooth, USB, sterowanie w kierownicy
centralny zamek
drzwi boczne oszklone
zestaw palacza (zapalniczka + wyjmowana popielniczka);
2. Ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie:
„18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
-
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1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego
tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO
5; 12-250 ORZYSZ do dnia 23 sierpnia 2019r do godzinie 11:00
2) Otwarcie ofert odbędzie się w składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego
tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO
5; 12-250 ORZYSZ dnia 23 sierpnia 2019r do godzinie 11:20
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, gdyż zachodzą przesłanki z art. 12 a PZP.,
w wyniku czego w dniu 20.08.2019 opublikowano zmianę ogłoszenia w BZP pod numerem 540173387N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Pozostałe zapis siwz pozostają bez zmian.
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