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Pismo: PO.ZP.1.2019  Morąg dnia: 26.09.2019 r. 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź  NR 1 
na zapytania w sprawie SIWZO 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.09.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych), wobec czego Zamawiający udziela zamówienia po dokonaniu 
rozeznania cenowego w formie zapytania ofertowego na: 

„Zakup pojazdu elektrycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Morąg 
(opróżnianie koszów ulicznych)” 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

1. W specyfikacji pojazdu wyszczególnili Państwo zabudowę o wymiarach 1110 x 1620 x 900 mm. Czy 
byłaby możliwość zmiany kontenera na wymiary 1812 x 1190 x 1166 wyglądającego jak na zdjęciu w 

załączniku?  

 

Producent poleca tego typu zabudowę ponieważ taka 
zabudowa najbardziej pasuje do tego modelu. Zabudowa którą 
proponujemy jest wyposażona w podwójne drzwi z tyłu i 
pojedyncze po bokach. 

 

2. Czy termin 18-10-2019 jest datą ostateczną na dostarczenie pojazdu, nasza firma potrzebuje na 
produkcję wózka około 6 tygodni? 

 

3. Proszę jeszcze o informację czy zainteresowani jesteście Państwo pojazdem wolnobieżnym czy 
homologowanym? W SIWZO w jednym miejscu jest informacja o pojeździe wolnobieżnym, a dalej 
piszecie Państwo o dokumentach wymaganych do rejestracji. Pojazd wolnobieżny nie podlega rejestracji, 
natomiast pojazd homologowany podlega rejestracji i porusza się z prędkością powyżej 25 km/h. 



  

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zabudowę o wymiarach 1812 x 1190 x 1166 oraz zabudowę o innych 

wymiarach dostosowaną do wymiarów podwozia pojazdu spełniającego pozostałe wymagania 

Zamawiającego. 

 

Ad. 2. Zamawiający zgadza się i zmienia treść dotyczącą terminu dostawy tj.: 

z:              Termin realizacji dostawy ustala się od podpisania umowy do 18.10.2019 r. 

na:           Termin realizacji dostawy ustala się do 6 tygodni od podpisania umowy. 

 

Ad. 3. Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie wolnobieżnym pojazdem elektrycznym, wobec czego 

usuwa wymogi dotyczące dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. 

 

UWAGA: 
Uzupełnienie treści SIWZO wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZO i 
jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas 
sporządzania ofert.  
 
W związku z treścią nieniniejszej odpowiedzi zmienia się treść formularza, który Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej http://www.pomorag.pl/ pod nazwą: „Formularz ofertowy - 
PO.ZP.1.2019 AKTUALNY” i na którym Wykonawca musi złożyć ofertę. 
 
Z uwagi na krótki okres składania ofert Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą 
elektroniczną na adres: p.jankowski@morag.pl w terminie zgodnym z treścią SIWZO. 
 

 
/-/ Zamawiający 

 

Prezes Zarządu  

Jerzy Kański 
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