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oDPowIEDŹľł pyľłľrł

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawíającego w postępowaniu pn. ,,Dostawa

używanych samochodóW śmieciarek'' działając na podstawie aĺt' Ż84 ust.Z ustawy z 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publi cznych (Dz'U ' z20I9 ĺ. poz.2019 i 2020 r' poz.288,

1492 i 1517) udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Wnioskujemy o zmialrę waľunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej

i zawodowej poniewaŹ uważamy' że przedstawione warunki są wygórowarre, tj. postępowanie

doýczy trzech pojazdów, natomiast Zamawiający wymaga aby udokurnentowaó dostawę

sześciu pojazdów. Wnioskujemy o zmianę waľullków na udokumentowanie dwóch dostaw po

dwa pojazdy do zbióľki odpadów, a każda z dostaw wylriosła minimum 300 000,00 zł brutto.

odpowiedź:

Zanawiajqcy wyľaża zgodę na zmianę waľunków udzialu w posĺępowalliu w zakľesie zdolności

tecllnicznej i zawodowej. Zanawiajqcy wynlaga udokumentowania dwóch dosĺaw po

dwa pojazdy do zbióľki odpadóu,, a każda z dosĺav' u,yniosła minimunl 300 000,00 zl bľuĺĺo'

2,Czy Zamawiający dopuszcza dostawę śmieciaľek o rnocy mniejszej niż3Ż0 KM?

odpowĺedź :

Zamawiajqcy nie dopuszcza dostawy śnlieciarek o nlocy nniejszej ni 320 KM'



3. Czy Zamawiający dopuszcza aby z'abudowa śmieciarki do zbióľki odpadów o koclzie 20 03

07 nie posiadała wzmocnień poprz'ecn'rych zabudowy?

Odpowĺcdź:

Nie. Zanlawiajqcy wy ra4a wznocnień bocznych zabudowy śnieciaľki o zbióľki odpadóu,

wieIkogabaryĺou,ych.

4.Czy Zanawiający dopuszcza zwíększenie linritu przejeclranyclr kilometľów dla pojazduślnieciarki do

zbióľki odpadów wielkogabaľytowych do l20 000 km?

Odpowiedź :

Z tłwagi na zwiększonq częstoĺliwość odbionl odpadów komunalnych znlieszanych pľzekładajqcq się ncl

większq ilość pľacy dla pojazdóu, odbierajqcych ĺe odpady, Zanlawiajqcy wymaga aby dosĺaľczona

śnlieciaľka byla jak najnniej wyeksploaĺowana i podtrzyntuje wynóg pľzebiegu poniżej 95.000 km.

5.Czy Zamawiający dopuszcza w śnrieciarce do selektywnej zbióľki odpadów zastosowanie

odwłoku dwudzielnego?

odpowiedź :

Nie' Zamawíajqcy podtľzymuje wymagania co do zaslosowania odwłoku jednoczęściowego.

6.Czy Zalnawiający dopuszcza poł ożoną wyż.ej niŻ l20 cm dollrą krawędź załadunku?

Odpclwiedź :

Nie. Dolna kľawędź zabudowy nlusi znajdować się nie wyżej niż I20 cnl'

7.Zamaĺviający w treści umowy wymaga od Wykonawcy dostarczenia illstľukcji obsługi dla

pojazdów w foľrnie papierowej i elektronicznej. Czy Zanawiający dopuszcza przekazallie

instrukcji obsługi ustnie za pośredllictwem wykfalifikowanego pľacownika Wykonawcy?

odpowicdź :

Z uwagi na wielolelnie doświadczenie Zamawiajqcego u, obsłudze wielu nlodeli ząbudów śnlieciąľek,

'rzyľażany zgodę na pl'zekazanie obslugi usĺanie za pośĺcdnicĺwen wykwalifikowanego pľacownika



l4/ykonawcy.

8.We wzorze umowy Zamawiający wymaga przekazania katalogu częścizamiennych w

formie papierowej i elektronicznej. Co Zamawiający ma na myśli, pľosimy o podanie

szczngőłowych informacji dotyczących infoľmacjijakie mają znaleźń się w tym katalogu?

Odpowiedź:

Zamawiajqcy odsĺępuje od wynlogu przekazania katalogu części zamiennych w formie papierowej i

elektronicznej.

9.Czł Zamawiający uzna, Że pojazd był serwisowany jeŻeli pojazd był napľawiany poza

autoryzowanym serwisem?

odpowĺedź:

Thk. Zamawiajqcy zaakceptuje naprawianie pojazdów poza auloľyzowanym seľwisem.

Lo.Czy pojazd po kolizji Zamawiający uzna jako pojazd bezwypadkowy?

odpowĺedź:

Tak. Pojazd po kolizji jest pojazdem bezwypadkowym.

tl.Czy w przypadku pojazdu do zbióľki odpadów zmieszanych Zamawiający dopuszcza

pojazd z dtugąosią skľętną?

odpowiedź:

Tak. Ząnlawiajqcy dopuszcza do zbiórki odpadów zmieszanych pojazd z drugq osiq slcręĺnq'
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