Warszawa, 30 października 2018 r
syg. KOZ/KZGW-21(2)2018/SK

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o syg. KZGW-21/2018 na: „dostawę w 2018 r. - 200 szt. fabrycznie nowych
samochodów osobowych typu SUV, z napędem 4x4 klasy niższej średniej lub średniej wg
klasyfikacji SAMAR”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dalej
„Zamawiający”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
zmienia SIWZ w zakresie wcześniejszych odpowiedzi na n/w pytania Wykonawców:
Pytanie Nr 6.
Czy Zmawiający dopuści samochód posiadający zewnętrzne lusterka boczne regulowane ręcznie od
wewnątrz?
Odp.
Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia samochodów w lusterka boczne regulowane
ręcznie.
Pytania Nr 7, 15, 22, 27.
Czy Zamawiający dopuści samochód posiadający koło zapasowe dojazdowe?
Odp.·
Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia samochodów w koło zapasowe dojazdowe takiej
wielkości, jak podstawowe koła znajdujące się na wyposażeniu pojazdów.
Ponadto, Zamawiający wprowadza do istotnych postanowień umowy w §6 ust. 8a o
poniższej treści:
Mając na uwadze fakt, że środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu Umowy
zabezpieczone zostały na rok 2018, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy
w całości lub w części niewykonanej, bez dodatkowego wezwania, ze skutkiem na 28 grudnia
2018 roku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy do 28 grudnia 2018 roku
(umowne prawo odstąpienia określone w art. 492 kodeksu cywilnego). Zamawiający złoży
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Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych
od dnia ziszczenia się przesłanki określonej w zdaniu poprzedzającym.”
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i
stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert, tj.:
Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2018 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 06.11.2018 r. o godz. 11:00.
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