
Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zostanie zwrócone zgodnie z zapisami punktu XV. 6 SIWZ tzn. w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia tj. dostarczenia autobusów będących przedmiotem
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1.

Pytanie l.

W punkcie XV.6 SIWZ Zamawiający pisze: ^amawiający zwraca zabezpieczenie
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego

za należycie wykonane."

Natomiast w paragrafie 8 projektu umowy Zamawiający pisze:
„Zgodnie z  art.   151 ustawy Pzp,  Zamawiający  zwróci 70% wniesionego
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia ostatniego z autobusów
wraz z dokumentacją, oprogramowaniami i urządzeniami niezbędnymi do ich
eksploatacji oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego
dla każdego dostarczonego autobusu.
b)  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla ostatniego z dostarczonych przez

Wykonawcę autobusów."

Na stronie pierwszej SIWZ Zamawiający pisze: „Do postępowania nie stosuje się
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych".

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisami punktu XV. 6 SIWZ tzn.

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj. dostarczenia autobusów
będących przedmiotem umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie

wykonane.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców z dnia 15.12.2015 r.,

Zamawiający przedstawia swoje stanowisko :

Dotyczy : przetargu sektorowego NE/EZP- III/2/2015 na zakup i dostawę
2 fabrycznie nowych ekologicznych, jednoczlonowych, niskopodlogowych autobusów

miejskich klasy MIDI

Włocławek, dnia 16.12.2015 r.

.iiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjn^
Spółka z o.o. we Włocławku

ul. Rysia 3, 87- 800 Włocfawef.:
nr centr. 054 236 - 42 - 81

fax 054 236 - 95 - S4
3rezes Zarządu 054 230 - 93 - 00
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"^^m samym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie
załącznika Nr 6 do SIWZ.

Aktualny Załącznik Nr 6 do SIWZ (wersja pdf) - na stronie Zamawiającego
do bezpłatnego pobrania.


