DO WYKONAWCÓW
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nasz Znak: ZP.01/2019/3

Data: 2019-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: “ Dostawa używanych samochodów
specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu
operacyjnego z opcją wykupu” - ZP.01/2019
Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3), ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
Zamawiający Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749, w
odpowiedzi na złożone zapytanie wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zapytanie Nr 1:
W SIWZ punkt 3, podpunkt 3, I. Samochód Nr. 1 (ŚMIECIARKA)
PODWOZIE
1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu na podwoziu dwuosiowym:
- Jest: Szerokość pojazdu nie większa niż 2,45 m
Czy dopuszcza się: Szerokość pojazdu nie większa niż 2,50 m?
- Jest: Ładowność nie mniejsza niż 5,4 Mg
Czy dopuszcza się: Ładowność nie mniejsza niż 5,3 Mg?
- Jest: Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 16,0 Mg
Czy dopuszcza się: Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 15,7 Mg?
2. Układ jezdny
- Jest: oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym.
Czy dopuszcza się: oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym lub
pneumatycznym?
- Jest: oś nr 2: zawieszona pneumatycznie, napędzana kołami bliźniaczymi.
Czy dopuszcza się: zawieszona pneumatycznie.
Wyjaśnienie Nr 1
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu:
1) o szerokości większej niż 2,45 m
2) o ładowności mniejszej niż 5,4 Mg,
3) z przednią osią z zawieszeniem pneumatycznym
4) z osią nr 2 zawieszoną pneumatycznie,
wyszczególnionego w pkt 3.3.I. Samochód Nr 1 (ŚMIECIARKA) i nie zgadza się na zmianę
zapisów w tym zakresie.
Zamawiający zmienił treść zapisu w SIWZ, który otrzymuje obecne brzmienie:
dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 16,0 Mg.
Zapytanie nr 2:
W SIWZ punkt 3, podpunkt 3, II. Samochód Nr. 2 (ŚMIECIARKA)
PODWOZIE

1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu na podwoziu dwuosiowym:
- Jest: Szerokość pojazdu nie większa niż 2,50 m
Czy dopuszcza się: Szerokość pojazdu nie większa niż 2,55 m?
2. Układ jezdny
- Jest: oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym.
Czy dopuszcza się: oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym lub
pneumatycznym?
ZABUDOWA
- Jest: Pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 14 m3.
Czy dopuszcza się: Pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 13 m3?
Wyjaśnienie nr 2:
Zamawiający nie dopuszcza:
1) pojazdu o szerokości większej niż 2,50 m
2) pojazdu z przednią osią nr 1 z zawieszeniem pneumatycznym
3) zabudowy o pojemności skrzyni ładunkowej mniejszej niż 14 m3,
wyszczególnionego w pkt 3.3.II. Samochód Nr 2 (ŚMIECIARKA) i nie zgadza się na zmianę
zapisów w tym zakresie.
Zapytanie nr 3:
W SIWZ punkt 3, podpunkt 3, III. Samochód Nr. 3 (HAKOWIEC)
URZĄDZENIE HAKOWE
- Jest: Nominalna moc załadunkowa 7 Mg
Czy dopuszcza się: Nominalna moc załadunkowa 10 Mg
Wyjaśnienie nr 3
Zamawiający zmienił treść zapisu, który ma obecne brzmienie:
minimalna moc załadunkowa 7 Mg,

Zapytanie nr 4:
W SIWZ punkt 3, podpunkt 3, IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego
Podpunkt c)
-Jest: Wykonawca wyda zamawiającemu w dniu przekazania przedmiotu zamówienia komplet
niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej:
- dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdów i dopuszczenia do
ruchu (koszt uzyskania wymienionych dokumentów ponosi Wykonawca)
- polisę OC dla każdego pojazdu
- kopię karty pojazdu
- książeczkę gwarancyjną zabudowy
- instrukcję eksploatacji i konserwacji każdej zabudowy i urządzenia hakowego (instrukcja
obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja BHP, instrukcja konserwacji i
napraw)
- deklarację zgodności dla urządzeń zamontowanych na samochodzie
- książkę serwisową podwozia

Czy dopuszcza się: Wykonawca wyda zamawiającemu w dniu przekazania przedmiotu
zamówienia komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o
których mowa niżej:
- dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdów i dopuszczenia do
ruchu (koszt uzyskania wymienionych dokumentów ponosi Wykonawca)
- polisę OC dla każdego pojazdu
- kopię karty pojazdu
- książeczkę gwarancyjną zabudowy lub kartę gwarancyjną
- instrukcję eksploatacji i konserwacji każdej zabudowy i urządzenia hakowego (instrukcja
obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja BHP, instrukcja konserwacji i
napraw)
- deklarację zgodności dla urządzeń zamontowanych na samochodzie lub oświadczenie
dostawcy o spełnieniu norm CE oraz innych wymaganych przepisami
- książkę serwisową podwozia
Wyjaśnienie nr 4:
Zamawiający uznaje uwagi w zakresie wymagań Zamawiającego, określone w pkt 3. 3. IV. c)
SIWZ i zmienia zapisy SIWZ, które otrzymują brzmienie:
1) w punktorze czwartym: książeczkę gwarancyjną lub kartę gwarancyjną zabudowy,
2) w punktorze szóstym: deklarację zgodności dla urządzeń zamontowanych na
samochodzie lub oświadczenie dostawcy o spełnieniu norm CE oraz innych
wymaganych przepisami
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