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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu
A

typu Smieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych"

Działając napodstawie art. 135 ust. 2 ustawy zdnia 11 września2019 roku-Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z2019 t., poz,2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji

Warunków Zanówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicmlęgo.

Pytanie nr 1

Pytanie do § 6 ust.3, Załączniknr 8 do SWZ
cąl zamawiający v,ryrażazgodę, aby w okresie gwarancji zabudowy przeglądy gwarancyjne

odbywały się zgodnie zzaleceńami producenta?

D okładne daty prze g l ądó w zo staną uzgo dnione z Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zarrtawiający vlyrtzazgodę, aby w okesie gwarancji zabudowy ptzeglądy gwarancyjne

odbywały się zgodnie z zalecęniarrti producenta.

Pytanie nr 2

Pytanie do § 7 ust. 5, ZaNączniknr 8 do SWZ

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, przekroczenię którego z terminów powoduje powstanie

obowiązku dostarczeniapojazdu zastępczego. Wykonawca wnosi o ustalenie , że obowiązek taki

powstaje po upływie 5 dni roboczych od momentu zgłoszetiausterki.



Odpowiedź:

Obowiązek dostarczeniapojazduzastępczego powstaje w przypadku przekoczenia terminu 5

dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Pytanie nr 3

Pytanie do § 8 ust. 2 pkt bo Załączniknr 8 do SWZ

Wykonawca umosi, aby kara umowna naliczana była do dnia dokonania zawiadomienia

Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądańa wznaczenia terminu odbioru

zgodnie z § 3 ust. 4 pkt d Umowy. Wykonawca nie ma wpływu na wznaczenie terminu

odbioru przez Zamawłającego w związku z tym za okres ten nie mogą być naliczane kary

umoWne

Odpowiedź:

Zamawiaj ący nie wy r łża zgo dy na zmianę doty czącą naliczania kary umo wnej .

Pytanie nr 4

Pytanie do SWZ

Kiedy (na wezwanie cry wraz z ofertą) i w jaki sposób Wykonawca powinien zloĘć

oświadczenie o (braku) przyna|eżmości do grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Wykonawca składa oświadczenie zgodnie zRozdziaŁem VIII pkt. 9.

Pytanie nr 5

Pytanie do SWZ

Rozdz. III:

Wykonawca zapewni ASO w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego

Cry Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku w prrypadku zapewnienia przez

Wykonawcę serwisu mobilnego dla zabudowy?

Odpowiedź:

Zanawiający vlyraża zgodę na posiadanie mobilnego serwisu dla zabudowy, zastrzega jednak,

że stacjonarna autoryzowana stacja obsługi musi majdować się w odległości do 150 km od

siedziby Zamawiaj ąc e go .

Pytanie nr 6

Rozdz. III. zabudowa pkt 2:

Cry Zamawiający zgodzi się aby objętość zńudowy wynosiła 22m3 ztolerancją+l- 0,5 m3?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zatnówienia wymagana objętość zabudowy wynosi min.22ml.
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Pytanie nr 7

Rozdz. III. zabudqwa pkt 20:

Czy Ząmawiajągy zgodzi się na monjtor o przękroju min. 5 gali zainstalowany w kabinie

kierowcy?

Odpowiedź:

ZamawiĄącv nie wyrażazgody na monitor mniejszy.niZwskazany w SWZ.
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