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WYJAŚNIENIE TREŚĆI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na dostawę pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie 
elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją 
ładowania”  

w związku z projektem pn.: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, na podstawie zawartej 

umowie nr 081/UDTD/I/2021/00139 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w ramach konkursu 
grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn.: 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w związku ze złożonymi pytaniami ze strony potencjalnego Wykonawcy.   

 
Pytanie nr 1 
Czy zamawiający dopuści pojazd używany z roku 2020 z przebiegiem do 7000 km, samochód 

demonstracyjny z zachowaniem pozostałych parametrów ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu używanego. Zgodnie z założeniami projektu   

pn.: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, na podstawie zawartej umowie nr 081/UDTD/I/2021/00139  

z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego 

ogłoszonego w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa 



 

 

 

dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, przedmiotem zamówienia jest 

zakup nowego pojazdu, rok produkcji 2021.  

 

Pytanie nr 2 
Czy zamawiający ma na myśli w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 7 ppkt. 4 baterię pojazdu a nie stację 

ładowania ? Stacja ładowania co do zasady nie ma gwarancji liczonej w kilometrach 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia w ust. 7,  

pkt 4, winna być gwarancja na baterię pojazdu, a nie na stację ładowania.  

 

Pytanie nr 3 
W związku z tym, iż firmy zabudowujące potrzebują czasu na przygotowanie oferty oraz z uwagi  

na ograniczenia produkcyjne związane z pandemią i brakiem komponentów do produkcji samochodów  
a chęcią złożenia oferty, niniejszym wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert do 4 czerwca 2021 

roku. Pozwoli to na złożenie rzetelnej propozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 4 czerwca 2021 r. do godz. 11:00. 
 
 

                Kierownik  

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie 
      /-/ Maria Żurecka 

 


