
 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Dostawa 
samochodu osobowego dla Polskiego Centrum Akredytacji”, nr PF.260.1.2021, 
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00152876/01 z dnia 2021-08-18 

Pytanie 1.  

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z umowy, następujących zapisów:    
§5 pkt. 2  
Wykonawca zobligowany jest do bezpłatnej usługi serwisowej, zgodnie z kartą przeglądową 
pojazdu w okresie gwarancji. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych, po dniu dostarczenia pojazdu do miejsca serwisu.  
Pojazd nie jest objęty bezpłatną obsługą serwisową ja wskazano powyżej, niemożliwym też 
na etapie zamówienia, jest określić i ograniczyć termin naprawy, który jest złożony z tak wielu 
elementów jak: godzina dostawy uszkodzonego pojazdu, dostępność części jak i rozmiar 
szkód w pojeździe.    
 
Oraz wykreślenie punktu:  
§5 pkt. 8  
Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi wystarczające jest zgłoszenie 
Wykonawcy istnienia wady w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.  
Pojazd w niektórych sytuacjach wymagać niezwłocznej wizyty w serwisie, by zakres 
uszkodzeń się nie pogłębiał oraz by nie doszło do rozprzestrzenienia się awarii na np.: inne 
elementy zawieszenia. W tej sytuacji samo zgłoszenie wady, nie może być podstawą 
zachowania gwarancji.  
 
Oraz  
Wykreślenie części : „lub wymiany przedmiotu umowy, na wolny od wad.”  
§6 pkt. 4  
W przypadku stwierdzenia wad dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy, na wolny od wad.  
W aktualnej sytuacji podażowej oraz produkcyjnej, nawet w obliczu stwierdzenia wady, 
niemożliwym jest dostarczenie produktu wolnego od wad w możliwym do ustalenia terminie.  
 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zmian.  

W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy, w którym: 

1) wykreśla się §5 ust. 2 oraz §5 ust. 8; 

2) §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku stwierdzenia wad dotyczących przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia.”. 



Pytanie 2. 
 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę, następujących zapisów:  
§7 pkt. 3  
Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, wystawionej po podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad i niezgodności.  
Na  
Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.  
 
Do rejestracji pojazdu na PCA, wymagany jest dowód zakupu w postaci FV, niemożliwym jest 
wydać pojazd bez FV i rejestracji.  
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.  
W związku z powyższym w załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, 
§7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury”. 

 
 
 
Z poważaniem  
Dyrektor PCA  
Lucyna Olborska 
[podpisano elektronicznie] 
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