
Czerwionka-Leszczyny dnia 19.10.2015 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  II  -  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 VI

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na układ napędowy pojazdu na okres min. 24 
miesięcy oraz min. 12 miesięcy na nadbudowę wywrotki. Prosimy o doprecyzowanie czy 
Zamawiający wymaga aby gwarancja na całe podwozie wynosiła min. 24 m-ce, czy też jak
to zostało zapisane gwarancja min.24 m-ce ma obejmować jedynie układ napędowy , a na
pozostałe elementy podwozia może być udzielona gwarancja podstawowa a więc 12 m-
cy? Zasadne z punktu widzenia Zamawiającego jest aby gwarancja min. 24 m-ce miała 
być udzielona na cały pojazd, a nie tylko na układ napędowy. 

Odpowiedź na zapytanie VI i Wyjaśnienia Zamawiającego

Ze  względu  na  ograniczone  możliwości  finansowe  Zamawiającego  należy  przyjąć  do
wyceny  warunki  gwarancji  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia.
Gwarancja  na  układ  napędowy –  min.24  miesiące.  Gwarancja  na  pozostałe  elementy
podwozia – min. 12 miesięcy.  Gwarancja na nadbudowę wywrotki  – min. 12 miesięcy.
Udzielenie  gwarancji  na  wszystkie  elementy  przedmiotu  zamówienia,  zostanie
potwierdzone  przez  wybranego  w  drodze  przetargu  Wykonawcę,  kartą  gwarancyjną
dostarczoną  w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu.    

Zapytanie VII

W § 9 pkt. 6 wzoru umowy Zamawiający pisze, iż przeglądy okresowe w okresie gwarancji
mają  być  świadczone  nieodpłatnie  z  wyjątkiem  materiałów  podlegających  okresowej
wymianie. Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z tym Zamawiający będzie ponosił
koszt  oleju,  filtrów  i  użytych  materiałów  potrzebnych  do  wykonania  wymaganych



przeglądów, a jedynie nieodpłatnie ma być wykonana sama ich wymiana ?

Odpowiedź na zapytanie VII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie  z  § 9  pkt.  6  wzoru  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  SIWZ  „Serwis
gwarancyjny i przeglądy okresowe w okresie gwarancji mają być świadczone nieodpłatnie
z wyjątkiem materiałów podlegających okresowej wymianie.” Oznacza to, iż Zamawiający
będzie ponosił koszty materiałów podlegających okresowej wymianie jak np. olej, filtry itp. ,
a nieodpłatnie mają być wykonywane wszystkie usługi serwisowe. 

Zapytanie VIII

Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  pojazdu  z  akumulatorami
o pojemności 125 Ah ?

Odpowiedź na zapytanie VIII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z akumulatorami o pojemności 125 Ah.
Zamawiający określił pojemność akumulatora na poziomie min. 170 Ah, max. 190 Ah.

Zapytanie IX

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa 150 l ?

Odpowiedź na zapytanie IX i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności
150 l. Zamawiający określił pojemność zbiornika paliwa na minimum 200 litrów.

Zapytanie X

Czy Zamawiający dopuszcza samochód bez tempomatu ?

Odpowiedź na zapytanie X i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodu bez tempomatu.

Zapytanie XI

Prosimy o podanie marki pługa odśnieżnego, jaki  będzie napęd pługa, elektryczny czy
hydrauliczny ?

Odpowiedź na zapytanie XI i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie jest w stanie podać marki pługa z uwagi na fakt, iż planuje dopiero jego
zakup. Pług będzie wyposażony w napęd elektro-hydrauliczny.


