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W odpowiedzi na wniosek o modyfikacje treści SIWZ informujemy, że 
ustawa pzp nie przewiduje wnoszenia wniosków o zmianę SIWZ zgodnie z art. 
38 ust. 1 pzp „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Niemniej po analizie treści pisma Wykonawcy.

Ad 1.
Zamawiający w § 5 projektu umowy dodaje ust 7):
… „7). przekaże plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy”...

Ad 2

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych przeglądów 
okresowych w ramach gwarancji, które zapewnią 5 letnią ważność gwarancji na koszt Wykonawcy. 
Określenie właściwej ich częstotliwości należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest również do 
informowania Zamawiającego w terminie minimum 14 dni o zamiarze wykonania przeglądów

Ad 3
Nie uwzględnia się wniosku

Ad 4
Nie uwzględnia się wniosku

Ad 5
Nie uwzględnia się wniosku

Ad 6
Nie uwzględnia się wniosku

Ad 7
Zamawiający skreśla fragment „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” (zał. nr 8 do SIWZ) 
umieszczony w ramce u dołu strony 38, cytat:

… „Uwaga:
Zespoły napędowe: silnik, skrzynia biegów, mosty muszą pochodzić od jednego producenta. 
Oferent musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego 
sprzętu.
Wymaga się, aby oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz posiadać 
sieć punktów serwisowych na terenie naszego kraju, jednak nie dalej niż 100 km od planowanej 
lokalizacji zakładu.”...



który po zmianie przyjmuje następującą postać:
… „Uwaga:
Zespoły napędowe: silnik, skrzynia biegów, mosty muszą pochodzić od jednego producenta.”...

Ad 8 

Zamawiający zmienia §10 ust. 4 projektu umowy

na:
… „Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.”...
oraz §10 ust.9 

na:
… „Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonej o potrącenia 
dokonane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 i 5, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady”...

Ad 9

Zamawiający zmienia §3 ust. 2 projektu umowy

na:
… „Zamawiający ma prawo do zmiany projektu, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia 
i wykonania robót wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej na podstawie porozumienia 
autora projektu, inspektora nadzoru i inwestora za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie 
ustalone zgodnie ze składnikami cenotwórczymi z oferty w przypadku konieczności zmiany 
projektu wynikającej z przesłanek określonych w § 11 ust 1 projektu umowy. W takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza możliwość korekty terminu wykonania zamówienia.”...

ad 10
Nie uwzględnia się wniosku

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
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