
Czerwionka-Leszczyny dnia 16.10.2015 r.

Wykonawcy biorący udział 
              w postępowaniu                               

                          znak ZDISK-ZPM.271.10.2015                 

dot.  przetargu  nieograniczonego  na  zamówienie  pn.  „Dostawa  fabrycznie  nowego
samochodu ciężarowego typu wywrotka dla potrzeb Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 
w Czerwionce-Leszczynach”.

Odpowiedź  I  -  wyjaśnienia  na  zapytania  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.  j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.),
przekazuję zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie I

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o DMC 15 t ?

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o DMC 15 t.

Zapytanie II

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd w kolorze pomarańczowym ?

Odpowiedź na zapytanie II i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający  nie  dopuszcza  pojazdu  w  kolorze  pomarańczowym.  Kolor  kabiny
Zamawiający określił jako biały a kolor podwozia  jako czarny lub szary.

Zapytanie III

Czy Zamawiający dopuszcza samochód nowy, nie rejestrowany, 2014 rok produkcji ?

Odpowiedź na zapytanie III i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby oferowany samochód ciężarowy typu wywrotka  był fabrycznie
nowy  oraz  wyprodukowany  w  roku  2015.  Zamawiający  nie  dopuszcza  samochodu
wyprodukowanego w roku 2014.



Zapytanie IV

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwozia wyposażonego w złącze elektryczne,
ale  bez  złącza  hydraulicznego  do  sterowania  pługiem  ?  Aby  wyprowadzić  działające
złącze  hydrauliczne  potrzeba  zamontować  dodatkowy  układ  hydrauliczny  złożony
z przystawki do pracy ciągłej , dodatkowego zbiornika hydraulicznego i pompy co znacznie
podraża zakup pojazdu. Alternatywą do rozwiązania opisanego w SIWZ jest wyposażenie
podwozia jedynie w złącze elektryczne do sterowania pługiem. Wówczas taki pojazd może
pracować  z  pługiem  wyposażonym  we  własny  napęd  co  jest  rozwiązaniem  znacznie
tańszym  ponieważ  różnica  cen  pomiędzy  pługiem  z  własnym  napędem  a  pługiem
napędzanym od podwozia jest minimalna.

Odpowiedź na zapytanie IV i Wyjaśnienia Zamawiającego

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podwozia wyposażonego w złącze elektryczne
– wysokoprądowe,  bez złącza hydraulicznego do sterowania pługiem.

Zapytanie V

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił  koszty przeglądów okresowych
w okresie gwarancji w cenie pojazdu czy też Zamawiający sam będzie je ponosił ?

Odpowiedź na zapytanie V i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z treścią  § 9 pkt 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia  „Serwis gwarancyjny i  przeglądy okresowe w okresie
gwarancji mają być świadczone nieodpłatnie  z  wyjątkiem  materiałów  podlegających
okresowej wymianie.”


