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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę trzech samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t, ze skrzynia ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby Urzędu Morskiego w 
Szczecinie” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/11/10 
 
Dnia  9 czerwca 2010r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie następującej treści: 
 
1. W SIWZ określono termin realizacji zamówienia do 21 dni kalenda rzowych, zwa Ŝywszy 
na zło Ŝoność przedmiotu zamówienia a w szczególno ści wykonania zabudowy, 
niezale Ŝnego ogrzewania postojowego oraz skompletowania dok umentów niezb ędnych 
do zarejestrowania pojazdu jest terminem ra Ŝąco krótkim. Nadmieniam, i Ŝ proces 
produkcyjny pojazdu to minimum 90 dni od daty zło Ŝenia zamówienia. W zwi ązku z 
powy Ŝszym, w trosce o umo Ŝliwienie wszystkim zainteresowanym zło Ŝenie oferty (takie 
rozwi ązanie mo Ŝe bezpośrednio wpływa ć na atrakcyjno ść składanych ofert) na realizacj ę 
przetargu wnosz ę o modyfikacj ę terminu realizacji i jego wydłu Ŝenie do 90 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655. z późniejszymi zmianami) 
Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Odpowied ź na pytanie 1 

Zamawiający przygotowując się do realizacji przedmiotowego zamówienia dokonał 
rozeznania rynku w sprawie moŜliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w 
SIWZ. 

Termin przyjęty przez Zamawiającego (21 dni kalendarzowych od podpisania umowy jest 
realnym terminem realizacji przedmiotowego zamówienia) 

Zamawiający realizował wielokrotnie zamówienia o podobnym charakterze jak ogłoszony 
przetarg, stosując termin realizacji określony na 21 dni kalendarzowych od podpisania 
umowy i nie miał problemów z realizacją tych zamówień z powodu wyznaczenia zbyt 
krótkiego terminu realizacji. 

W związku z powyŜszym Zamawiający nie przewiduje moŜliwości wydłuŜenia terminu 
realizacji zamówienia. 
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