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Znak DGK-GRAIZ/SG-116/2020

Turek, dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie
nowego pojazdu do wywozu odpadów
komunalnych.”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych”
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na
złożone zapytania:
Pytanie nr 1

I Pytania do wzoru umowy:
Pytanie do § 8 ust. 6 lit. b
Wykonawca prosi o informację czy postanowienie dotyczy osób uprawnionych do
kontaktu i reprezentacji Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy, czy też w
ogóle o członków zarządu ?. W przypadku gdy przez osoby uprawnione do
reprezentowania Zamawiający rozumie osoby wchodzące w skład zarządu prosimy o
modyfikacje zapisu lub usunięcie, gdyż zmiana w organie zarządzającym nie ma wpływu
na realizację umowy z Zamawiającym.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zwrot użyty w § 8 ust. 6 lit. b odnosi się do osób uprawnionych do kontaktu i
reprezentacji Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy nie dotyczy zaś
członków zarządu.
Pytanie nr 2

Pytanie do § 8 ust. 7
Wykonawca prosi o zmianę postanowienie poprzez skrócenie terminu zgłaszania wady
na niezwłoczne ich zgłaszanie wad bądź przynajmniej ich zgłaszania w terminie 3-4 dni
od dnia stwierdzenia.
Uzasadnienie
Niezwłoczne powiadomienie o wadzie i umożliwienie tym samym reakcji serwisowej
Wykonawcy może mieć istotne znaczenie dla diagnostyki i usuwania wady oraz
zapobieganiu ewentualnego negatywnego wpływy wady na pojazd.
Szybkie
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powiadomienie o wadzie i adekwatna reakcja serwisowa pozwalają na usunięcie wady
oraz zapobieganie negatywnych następstw wady.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający dopuszcza zgłaszanie powstałych wad i awarii w ciągu 3 – 4 dni
(roboczych) od ich powstania.
Pytanie nr 3

Pytanie do § 8 ust. 7
Wykonawca prosi by termin reakcji określony na 48 godzin dotyczył dni roboczych
(pon-pt) albo przynajmniej gdy w okresie 48 godzin przypada święto lub niedziela by
termin reakcji wynosił 72h.
Uzasadnienie
Termin 48 godzin na przystąpienie do usuwania wady bez względu na to czy ma to
nastąpić w dni robocze czy dni wolne od pracy nie uwzględnia regulacji przepisów
prawa pracy oraz nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych
wynikających rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie
okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
(Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jeśli termin 48 godzin przypada na dzień, w którym,
zgodnie z rozporządzeniem obowiązują zakazy lub ograniczenia poruszania się,
Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych może nie zdążyć w terminie z
przyjazdem ekipy serwisowej.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Określony w § 8 ust. 7 czas 48 godzin na usunięcie wad dotyczy dni roboczych.
Pytanie nr 4

Pytanie do § 8 ust. 10
Wykonawca prosi by termin dostępności serwisu (rozumiany jako termin podstawienia
pojazdu w celu wykonania czynności serwisowych lub przeglądów) wynosił co najmniej
72h w dni robocze (pon-pt). Gwarantowanie dostępności serwisu w ciągu 12 h może być
dla każdego wykonawcy trudne, nadto nie znajduje uzasadnienia w wymogach realizacji
umowy. Umawianie się na serwis dotyczy czynności przeglądów czy serwisowych, a nie
awarii czy wad. Termin wizyty w serwisie może być wcześniej zaplanowany i ustalony z
odpowiednim wyprzedzaniem.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający dopuszcza dostępność serwisu 48 godzin w dni robocze.
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Pytanie nr 5

Pytanie do § 9 ust. 3
Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną postać.
Wykonawca prosi o wyłączenie prawa stron do dochodzenia odszkodowania w związku
z zastosowaniem kar umownych.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie prawa stron do dochodzenia odszkodowania
w związku z zastosowaniem kar umownych.
Pytanie nr 6

Pytanie do § 11
Wykonawca prosi o dodanie w § 11 ust. 2 o następującej treści”
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub
zmiany sposobu realizacji umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej;
b) nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
c) zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń,
decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wykonawcy lub dostawców w
całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia
zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy;
d)
utrudnień w realizacji umowy spowodowanych przyczynami wskazanymi
powyżej, które miały wpływ na: dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń,
transport materiałów lub urządzeń, ograniczony czas pracy pracowników,
ograniczenie dostępu do pracowników, przemieszczanie się ludzi i
sprzętu, wykonywanie części prac przez podwykonawców lub wpływ na możliwość
udostępnienia zasobów przez podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy zasoby.
Uzasadnienie
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż sytuacja związana z epidemią koronawirusa
wykazuje, iż na skutek takich nadzwyczajnych sytuacji, które skutkować mogą
zakazami lub nakazami kierowanymi do przedsiębiorców, zamknięciem granic,
trudnościami firm transportowych w utrzymaniu łańcucha dostaw czy innych
okoliczności nie można wykluczyć trudności w uzyskaniu niezbędnych materiałów,
trudności w transporcie, jak również nie można wykluczyć, iż na skutek decyzji władz
czy choroby pracowników może wystąpić np. konieczność kwarantanny i
wstrzymania lub ograniczenia działalności.
Nie można także wykluczyć wprowadzenia przez organy ograniczeń czy obostrzeń w
działalności mających wpływ na realizację umowy.
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Wykonawca prosi zatem o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę terminu
realizacji umowy, jak również zmiany sposobu wykonania umowy. Wbrew pozorom
taki zapis pozwala zabezpieczyć interesy obu Stron.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 11 ust. 2 w treści zaproponowanej przez
Wykonawcę.
II Pytania do SIWZ:
Pytanie nr 7

Pytanie do pkt.3 SIWZ, podwozie:
Czy Zamawiający dopuszcza tylny most bez zwolnic, a wyposażony w jedną redukcję?
Osie napędowe ze zwolnicami stosuje się w przypadku pojazdów z podwójnymi osiami
napędowymi.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Rodzaj tylnego mostu określony został w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 5). Parametr
ten jest wiążący dla Wykonawców.
Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza silnik o mocy 251 kW i momencie obrotowym 1500 NM
oraz pojemności 10 837 cm3? Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia odnośnie
podwozia w pkt. 3 ppkt. 7 i 9 zawarł takie parametry silnika iż jedynie jedna marka
obecna na rynku polskim jest w stanie je spełnić. W związku z tym żaden inny producent
samochodów ciężarowych nie może wystartować w tym postępowaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający dopuszcza silnik wysokoprężny o mocy 230 – 251 kW i pojemności od
7600 – 9500 ccm.
Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd ze skrzynią biegów 12 biegową zautomatyzowaną
bez chłodnicy oleju? Chłodnica oleju skrzyni biegów nie jest rozwiązaniem powszechnie
stosowanym w tego typu pojazdach i pojazdy które są standardowo zamawiane nie są w
znakomitej większości wyposażone w to rozwiązanie.
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Odpowiedź na pytanie nr 9
Rodzaj skrzyni biegów określony został w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 11).
Parametr ten jest dla Wykonawców wiążący.
Pytanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie do czego odnosi się parametr mocy hamulca postojowego min.
170 kW zawarty w pkt. 10 opisu technicznego podwozia? Siła hamulca postojowego jest
w każdym pojeździe dostosowana do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i nie da się
obliczyć jego mocy w kW, gdyż nie jest to hamulec który ma za zadanie wyhamowanie
pojazdu z daną siłą.
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający usuwa parametr wymieniony w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 10).
Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza schowki nad przednią szybą niezamykane, a zabezpieczone
siatką?
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający dopuszcza schowki nad przednią szybą zabezpieczone siatką.
Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza zderzak przedni stalowy jednoczęściowy?
Odpowiedź na pytanie nr 12
Rodzaj zderzaka przedniego określony został w punkcie 3 SIWZ (podwozie – ppkt 35).
Parametr ten jest dla Wykonawców wiążący.
Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza wyłącznik główny akumulatorów sterowany ręcznie?
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Odpowiedź na pytanie nr 13
Rodzaj włącznika głównego akumulatorów określony został w punkcie 3 SIWZ
(podwozie – ppkt 39). Parametr ten jest dla Wykonawców wiążący.
Pytanie nr 14

Pytanie do pkt.3 SIWZ, zabudowa:
Czy Zamawiający dopuści zabudowę z podłogą z blachy typu HARDOX 450 gr. 4 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 14
Rodzaj wykonania podłogi określony został w punkcie 3 SIWZ (zabudowa – ppkt 4).
Parametr ten jest dla Wykonawców wiążący.
Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu
termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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