
Kolbudy, 13.05.2019r. 

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 EURO na dostawę pojazdu ciężarowego 

typu „hakowiec”, z zabudową śmieciarki wciąganej hakiem oraz posypywarki z pługiem 

wciąganej hakiem, z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego. 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

lp Pytanie wykonawcy Odpowiedź zamawiającego 

1 Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie 

przeglądów gwarancyjnych podwozia w 

autoryzowanym serwisie obsługi zlokalizowanym 

zgodnie z wymogami paragrafu 1 pkt. 11?  

Zamawiający dopuszcza takie 

rozwiązanie.  

 

2 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu 

 wyposażonego w  osie o dopuszczalnym nacisku 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym oś 

przednia o nośności min. 8,0 t, nośność tylnego 

zawieszenia min 19 t – wynika to z przepisów 

umożliwiających zarejestrowanie pojazdu? 

Zamawiający nie dopuszcza 

takiego rozwiązania. 

 

3 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu 

 wyposażonego w  silnik o pojemności min 7,5l? 

Zamawiający nie dopuszcza 

dostarczenia pojazdu 

wyposażonego w silnik o 

pojemności mniejszej niż 9 

litrów. 

4 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu 

 wyposażonego w  zderzak trzyczęściowy z 

tworzywa sztucznego z narożnikami stalowymi? 

 

Zamawiający dopuszcza 

możliwość zderzaka 

trzyczęściowego, jednak każdy z 

elementów musi być stalowy.  

5 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu 

wyposażonego w lusterka główne podgrzewane i 

sterowane elektrycznie oraz lusterka 

niepodgrzewane i sterowane manualnie: 

szerokokątne, dojazdowe oraz krawężnikowe 

prawe? 

Zamawiający dopuszcza takie 

rozwiązanie.  

 

6 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu 

 w kolorze RAL 9003 lub równoważnym? 

Tak, Zamawiający dopuścił inne 

odcienie bieli – specyfikacja 

dostawy została odpowiednio 

zmieniona (kolor kabiny). 

7 Zamawiający w specyfikacji technicznej dot. 

posypywarki oczekuje podpór magazynowych 

służących do przechowywania urządzenia poza 

sezonem zimowym. W związku z tym, że 

posypywarka będzie wciągana i zdejmowana 

urządzeniem hakowym, co uniemożliwia 

zastosowanie podpór. Proszę o wykreślenie tego 

Podpory magazynowe winny 

tyczyć się pługa odśnieżnego – 

Zamawiający dokona 

stosownych zmian w 

specyfikacji dostawy.  

 



zapisu.  

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w wyniku udzielenia ww. odpowiedzi, 

zamawiający dokonuje następujących zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 

 

1. W § 1 SIWZ: 

1) ust. 14 otrzymuje brzmienie:  

„14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie gwarancji pojazdu, tj. przez 

okres minimum 24 miesięcy, przeglądy serwisowe na podwozie i zabudowę. W ramach i 

zakresie dokonywanych serwisów – przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca uwzględni 

koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny, koszty wymiany płynów i materiałów. Przegląd 

pojazdu i zabudów będzie odbywał się w miejscu użytkowania pojazdu, tj. bazie 

przedsiębiorstwa, zlokalizowanej w 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4. Zamawiający 

dopuszcza wykonywanie przeglądów gwarancyjnych podwozia w autoryzowanym 

serwisie obsługi zlokalizowanym zgodnie z wymogami ust. 11”.  

2. W Załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia - Istotne 

postanowienia umowy: 

1) w § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie gwarancji przeglądy 

serwisowe na podwozie i zabudowę. W ramach i zakresie dokonywanych serwisów – 

przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca uwzględni koszty dojazdu serwisu, koszty 

robocizny, koszty wymiany płynów i materiałów. Przegląd pojazdu i zabudów będzie 

odbywał się w miejscu użytkowania pojazdu, tj. bazie przedsiębiorstwa, zlokalizowanej w 

83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów 

gwarancyjnych podwozia w autoryzowanym serwisie obsługi zlokalizowanym zgodnie z 

ofertą wykonawcy.” 

 

3. Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji dostawy zgodnie z udzielonymi 

odpowiedziami. 

 

Załączniki: 

1) Zmieniona specyfikacja dostawy 


