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Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postepowaniem

Dotyczy:

zapytania

przystosowanego

ofertowego

do

"Zakup i dostawa samochodu
osób niepełnosprawnych" - Pytania

na:

przewozu

Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz modyfikacja treści zapytania
ofertowego.

WY JAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie nr 1
Proszę o informację czy jest możliwość zmiany treści umowy:
paragraf 6 pkt 1 a: zamiast słowa "opóźnienie" użyć słowo "zwłoka"
Odpowiedź

nr 1

Zamawiający wyraża zgodę

na

powyższe.

Pytanie nr 2
paragraf 6 pkt 1 c
dopisać:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ceny samochodu,
określonej zgodnie z §3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienie od Umowy przez
Zamawiającego

z przyczyn

Odpowiedź

nr 2

Zamawiający

nie

leżących

po jego stronie.

wyraża

zgody na powyższe. W związku z tym, iż Gmina Nowe
Miasteczko podpisała umowę o dofinasowanie na zakup samochodu, jesteśmy
zobowiązani wywiązać się z tej umowy, dlatego też nie leży w naszym interesie
odstąpienie od umowy z Wykonawcą. Ponadto zaproponowana przez Wykonawcę
kara umowna wiązałaby się z nieracjonalnym wydatkowaniem środków publicznych,
także tych pochodzących z dofinansowania.

Pytanie nr 3
paragraf 7 pkt 1
zamiast zwrotu "bez wyznaczenia dodatkowego terminu" użyć zwrot "po wyznaczeniu
dodatkowego miesięcznego terminu"
Odpowiedź

nr 3

Zamawiający wyraża zgodę

na

I
'

powyższe.
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Pytanie nr 4
paragraf 9 pkt 2
dopisać:

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie
terminu wykonania umowy w sytuacji:
a. z powodu wystąpienia zdarzenia wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach wynikającego z
trwania stanu epidemii COVID-19, w tym wprowadzenia przez stosowne
władze ograniczeń w przemieszczaniu osób lub towarów m.in. "Iockdown",
zakłócenia lub przerwania łańcucha produkcji lub dostaw,
b. działania

organów administracji celnych, skarbowych, granicznych w
szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, odpraw celnych itp.

Odpowiedź

nr 4

Zamawiający wyraża zgodę

na

powyższe.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA 'OFERTOWEGO

I. Modyfikacja zapytania ofertowego składania ofert.

Rozdział

IX Termin i miejsce

W zapytaniu ofertowym w rozdziale IX ust. 1 i 2 skreśla się i zastępuje następującą
treścią:

1. Termin składania ofert upływa 15.12.2021r. o godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi: 15.12.2021 r. o godz.: 10:15 w pokoju nr 8 Urzędu
Miejskiego w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko.

II. Modyfikacja zapytania ofertowego - Wzór umowy.
1. W zapytaniu ofertowym we wzorze umowy treść § 6 ust. 1 lit. a skreśla się i
zastępuje następującą treścią:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i
wysokościach:
a) za zwłokę w dostawie samochodu - w wysokości 0,2 % wartości samochodu
za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony zgodnie z §2 ust. 1 umowy,
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2. W zapytaniu ofertowym we wzorze umowy treść § 7 ust. 1 skreśla się i zastępuje
następującą treścią:
Zamawiający

ma prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu dodatkowego
terminu na dostarczenie samochodu, w przypadku, gdy Wykonawca nie
dostarczy samochodu, w terminie określonym zgodnie z §2 ust. 1 umowy.
miesięcznego

3. W zapytaniu ofertowym we wzorze umowy w § 9 dodać ust. 2 o treści:
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie
terminu wykonania umowy w sytuacji:
a. z powodu wystąpienia zdarzenia wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach wynikającego z
trwania stanu epidemii COVID-19, w tym wprowadzenia przez stosowne
władze ograniczeń w przemieszczaniu osób lub towarów m.in. "Iockdown",
zakłócenia lub przerwania łańcucha produkcji lub dostaw,
b. działania

organów administracji celnych, skarbowych, granicznych w
szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, odpraw celnych itp.

Niniejsze wyjaśnienia
ofertowego.

modyfikacja stanowią integralną część zapytania

Miej sce publikacji: www.nowemiasteczko.pl
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