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             Krasnystaw, 29.04.2021r. 

L.dz./PD / 2308  /2021 

 

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIA  z dnia 29.04.2021r. 

TREŚCI  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Znak sprawy: ZP/02/2021 

 Dotyczy:    Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Dostawa fabrycznie nowego 
specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy ZP/02/2021 

 
          W dniu 29.04.2021r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego 
specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy ZP/02/2021. 
Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1: 

1. „Dot. pkt, 15 Tłumik spalin z boku ramy z wydechem na zewnątrz. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w przedmiotowym postępowaniu pojazdu z wydechem 
wyprowadzonym do góry z tyłu za kabiną?”  

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, że uwzględnia propozycję Wykonawcy i dopuszcza możliwość 
zaoferowania pojazdu z tłumikiem spalin z wydechem wyprowadzonym do góry z tyłu 
za kabiną. 
Jednocześnie, Zamawiający modyfikuje treść zapisów zawartych w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) pkt. 3) Zamawiający wymaga aby 
dostarczony w ramach zamówienia pojazd spełniał określone poniżej  parametry techniczne, 
użytkowe i jakościowe: 

• PODWOZIE 
ust. 15. „Tłumik spalin z boku ramy z wydechem na zewnątrz lub z wydechem 

wyprowadzonym do góry z tyłu za kabiną”  
 

➢ Ww. zmiana zostaje również wprowadzone do Specyfikacji technicznej oferowanego 
pojazdu – Załącznik nr 3 do SWZ; 
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Uwaga: 
Zamawiający zaznacza, że: 

• udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców oraz nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert 

• W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmianie (modyfikacji) uległy nw. dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b) Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu; 
2. a/a 
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