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Zawiadamiam, i� w post�powaniu przetargowym pn. ,,Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby 

Gminy Czeremcha” (znak GGiO�.271.1.2015.IL) do Zamawiaj�cego wpłyn�ły zapytania dotycz�ce 

tre�ci SIWZ.

W zał�czeniu przekazuj� ich tre�� wraz z odpowiedziami. 

Pytanie: 

1. ,,…w SIWZ do w/w przetargu wymagaj� Pa�stwo aby dostawa samochodu była wykonana do 

22.04.2015 roku. Licz�c, i� termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2015, a w zwi�zanie z 

ofert� wg SIWZ jest do 30 dni od zło�enia oferty to na wykonanie samochodu oraz uzyskanie 

dopuszczenia jednostkowego pozostaje zaledwie 7 dni. Wykonanie samochodu zgodnie z 

wymogami SIWZ jest niemo�liwe gdy� sam cykl produkcyjny podwozia wynosi ok. 6-8 tygodni 

a uzyskanie dopuszczenia jednostkowego to kolejne 2 tygodnie. 

W zwi�zku z powy�szym wnosimy o przesuni�cie terminu dostawy do 90 dni od podpisania 

umowy. 

Podtrzymanie wymogów Zamawiaj�cego zawartych w SIWZ odno�nie terminu dostawy stawia 

pod znakiem zapytania transparentno�� niniejszego post�powania oraz mogłoby prowadzi�

do ograniczenia konkurencyjno�ci gdy� na takich warunkach jakie okre�la SIWZ 

post�powania mo�e dostarczy� wykonawca który dysponuje takim samochodem ju� w chwili 

ogłoszenia przetargu…?”   

Odp.: Zamawiaj�cy informuje, �e nieprawd� jest, �e termin wynosi 7 dni poniewa� termin na dostaw�
gotowego pojazdu wynosi ok. 30 dni. Ponadto Zamawiaj�cy posiada wiedz�, �e na dostaw� gotowego 

pojazdu termin ok. 30 dni jest wystarczaj�cy. Ponadto Zamawiaj�cy okre�lił przedmiot zamówienia 

jako pojazd gotowy o parametrach nie wykraczaj�cych poza przyj�te standardy jako�ciowo – 

technologiczne. Maj�c na uwadze powy�sze Zamawiaj�cy wyznacza nowy termin dostawy gotowego 

wozu asenizacyjnego na dzie� do 22.05.2015 roku.  

W zwi�zku z powy�szym nowy termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzie�
18.03.2015r.  

�               Z powa�aniem 

                                                                                             Wójt Gminy Czeremcha 

                                                                                             in�. Michał Wróblewski �
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