
Krosno Odrzańskie, dnia 06 sierpnia 2017 r. 

MZGOK.271.4.2017.WZ   

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch różnych 
pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu.  

znak sprawy: MZGOK.271.4.2017.WZ 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (5) 

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem do 
Zamawiającego zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się 
następującego wyjaśnienia: 

Pytanie 1: 

W punkcie III.3 SIWZ widnieje zapis o kosztach ubezpieczenia które jest po stronie 
Wykonawcy. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę SIWZ w tym zakresie i poniesie koszty 
ubezpieczenia wieloletniego w formie refaktury, jeżeli tak to czy płatność będzie dokonana 
jednorazowo czy tez w ratach rocznych lub miesięcznych? Jeżeli nie to czy wartość 
ubezpieczenia ma być podana w cenie netto dostawy smieciarek czy tez tylko w całkowitym 
koszcie leasingu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniesie koszty ubezpieczenia płatne w rocznych ratach w formie refaktury. 

Pytanie 2: 

  "W ramach złożonej oferty Wykonawca zapewni Zamawiającemu przyjazd 
autoryzowanego serwisu do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 36 godzin od 
zgłoszenia usterki" - czy zapis ten dot. całego pojazdu czy tez tylko zabudowy? W przypadku 
podwozia i możliwości dojazdu do najbliższego autoryzowanego serwisu (zakładając, że nie 
będzie on dalej oddalony niż zapis SIWZ do 150 km) właściciel pojazdu dojeżdża na własny 
koszt do takiego serwisu. Ponadto istnieją usterki, które można naprawić tylko 
w autoryzowanych stacjach dealerskich. Prosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedź: 

Zapis dotyczy całego pojazdu. 

 



Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza podwozie, rok produkcji 2015 fabrycznie nowe posiadający 
zerowy przebieg (dojdzie jedynie dojazd do zabudowy i dostawa do Zamawiającego) które 
będzie posiadało gwarancję od producenta wymaganą w SIWZ i będzie zgodne z pozostałymi 
punktami, a jednocześnie po dokonaniu zabudowy pojazd otrzyma status pojazdu 
wyprodukowanego w roku 2017 i tak zostanie zarejestrowany? (dot. śmieciarki nr1) 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem udokumentowania  zerowego przebiegu. 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 
 

/-/ Wiesław Zielazny 
Przewodniczący Zarządu 

 

 

 

 

 

 


