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58-520 Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2 
 
Identyfikator zamówienia:  AO.UG.271.09.2013 
Przedmiot zamówienia:  Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i 
    osprzętu dodatkowego. 
 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  
 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęło w 
dniu 12 lipca 2013 r. (piątek) pytanie o treści, na które udziela się poniższej odpowiedzi: 
 
1. Czy możliwa jest zmiana specyfikacji dotyczącej długości okresu gwarancji z 36 miesięcy na: 
 Gwarancja na przyczepę:   12 miesięcy 
 Gwarancja na kosiarkę bijakową: 12 miesięcy 
 Gwarancja na ładowacz czołowy: 18 miesięcy 
 
Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w sposób iż 
zmienia dotychczasowy zapis: 
 
W punkcie 5.8 tiret 2 SIWZ nadając mu nowe brzmienie: 
 
-  Zaoferowanie okresu gwarancji na elementy przedmiotu zamówienia nie krótszego niż opisanego w 
punkcie 16.3.1 niniejszego SIWZ. 
 
W punkcie 16.3.1. SIWZ nadając mu nowe brzmienie: 
 

16.3.1. Na dostarczone maszyny i urządzenia, będące przedmiotem niniejszej umowy  
  Wykonawca, bądź ich producent, udziela gwarancji jakości oraz bezawaryjnego 
  działania, przy czym ustala się okres gwarancji, który od dnia podpisania protokołu 
  dostawy wynosi: 

 dla ciągnika rolniczego co najmniej 36 miesięcy, 

 dla przyczepy co najmniej 12 miesięcy, 

 dla ładowacza czołowego co najmniej 18 miesięcy, 

 dla kosiarki bijakowej bocznej co najmniej 12 miesięcy. 
 
W § 4 ust. 1 załącznika Nr 4 do SIWZ nadając mu nowe brzmienie: 
 

1. Na dostarczone maszyny i urządzenia, będące przedmiotem niniejszej umowy Sprzedawca, 
bądź ich producent, udziela gwarancji jakości oraz bezawaryjnego działania, przy czym ustala 
się okres gwarancji, który od dnia podpisania protokołu dostawy opisanego w § 3, wynosi: 

 dla ciągnika rolniczego _____ miesięcy, 

 dla przyczepy _____ miesięcy, 

 dla ładowacza czołowego _____ miesięcy, 

 dla kosiarki bijakowej bocznej _____ miesięcy. 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert.  
 
       Kamil Kowalski 
 
       Wójt Gminy Janowice Wielkie 
Do przekazania: 
1. podmiotowi składającemu zapytanie 
2. na stronę internetową Zamawiającego 
3. na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 


