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Bartoszyce, dnia 01.09.2020r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców   

 

Dotyczy: postępowania znak: PN.GSB.1.2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: Dostawa koparko-ładowarki w ramach 

projektu pn. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.  

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem zapytań 

do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treść SIWZ pn. Dostawa koparko-ładowarki w ramach projektu pn. 

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej: 

 
Zapytanie 8  
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie maszyny ze sterowaniem układem ładowarkowym i koparkowym za 
pośrednictwem dźwigni?  
Odpowiedź 8 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie maszyny ze sterowaniem układem 
ładowarkowym i koparkowym za pośrednictwem dźwigni. 
 
Zapytanie 9 
Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę z kołami przednimi i tylnymi w rozmiarze 28 cali?  
Odpowiedź 9 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza maszynę z kołami przednimi i tylnymi w rozmiarze 
28 cali. 
 
Zapytanie 10 
Czy Zamawiający zaakceptuje płatność za maszynę przed dostawą? Prośba o modyfikację wzoru umowy m.in §4 w tym 
zakresie  
Odpowiedź 10  
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie akceptuje płatności za maszynę przed dostawą. Zapisy §4 

wzoru umowy pozostają bez zmian. 

 

Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiany wynikające z odpowiedzi zostały 

naniesione czerwoną kursywą.  

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

1. w §XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie: „koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy 

opisana jn.: Spółka Wodna Gminy Bartoszyce, Burkarty 14, 11-200 Bartoszyce. Oferta w postępowaniu 

PN.GSB.1.2020 pn. „Dostawa koparko-ładowarki w ramach projektu pn. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 

potencjału produkcji rolnej”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 07.09.2020r. godz.10.00” 

2. w §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Spółka Wodna 

Gminy Bartoszyce, Burkarty 14, 11-200 Bartoszyce (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 07.09.2020r. do godziny 

09.30” 

3. w §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Spółka Wodna 

Gminy Bartoszyce, Burkarty 14, 11-200 Bartoszyce, w dniu 07.09.2020r. o godz. 10.00”. 

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.  
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