Kostrzyn nad Odrą, dnia 11.09.2017r.
Dotyczy: zapytań do przetargu nieograniczonego na dostawę zamiatarki podwoziowej
W związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
przetargu nieograniczonym na dostawę zamiatarki podwoziowej ogłoszonym w BZP pod
pozycją nr 578092-N-2017 w dniu 2017-08-28 wraz ze zmianą do ogłoszenia nr 500025257N-2017 z dnia 07-09-2017 r., niniejszym udzielamy odpowiedzi:
Pytanie 1:
W odniesieniu do otrzymanych odpowiedzi na zadane pytania zwracamy się z prośbą do
Zamawiającego o doprecyzowanie wyjaśnień i udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w
zakresie dokumentacji do rejestracji.
Rejestracji pojazdu można dokonać na podstawie dokumentu jakim jest homologacja na
pojazd kompletny /uzyskiwana w długotrwałym i kosztownym procesie badań i kontroli całej
serii produktów/ lub dopuszczenie jednostkowe /przygotowywane dla konkretnego pojazdu/ obydwa dokumenty są podstawą do otrzymania przez właściciela dowodu rejestracyjnego.
Zatem czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia
dokumentu będącego decyzją o dopuszczeniu pojazdu do ruchu wystawioną przez
Transportowy Dozór Techniczny?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przekazania dokumentów do rejestracji pojazdu kompletnego zgodnie
z wymaganiami Prawa o ruchu drogowym tj. art. 72 ust. 1.
Pytanie 2:
Dot. Pytanie 12:
Odnosząc się do paragrafu III pkt. 4.10 czy należycie interpretujemy zapisy, iż Zamawiający,
opisując koszty wynikające z czynności serwisowych warunkujących obowiązywanie
gwarancji, wyłączył materiały eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie
eksploatacji maszyny?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyłącza z kosztów wynikających z czynności serwisowych jedynie szczotki
talerzowe i walcowe.
Zamawiający wskazuje :
„4.10. W czasie trwania gwarancji wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikające z
czynności serwisowych, w tym koszty części zamiennych oraz przeglądów, konserwacji
warunkujących obowiązywanie gwarancji w okresie jej trwania oraz związane z naprawą
pojazdu, z dojazdem mechaników do usunięcia awarii lub transportem pojazdu do punktu
serwisowego i z powrotem”
W odpowiedzi Zamawiającego na pytania nr 12 pojawiła się sprzeczność z punktem 4.10,
ponieważ Zamawiający wcześniej nie wymagał aby koszty elementów podlegających
naturalnemu zużyciu ponosił Wykonawca / Dostawca.
Bezpłatna obsługa serwisowa – wykonywanie przeglądów w okresie gwarancji dotyczy
elementów ściśle określonych przez producenta zabudowy i podwozia dla których producent
przewidział wymianę, przegląd, konserwację po określonej liczbie MTG, przebiegu lub po
przekroczeniu określonego czasu . Wszelkie pozostałe elementy, które naturalnie się
zużywają i dla których nie ma możliwości określenia cyklu życia produktu (elementu np.
szczotek, części gumowych ssawy, kółek, łożysk itp.) z uwagi na różne warunki i środowisko
pracy nie podlegają bezpłatnej wymianie.
Propozycja modyfikacji punktu 4.10
4.10. W czasie trwania gwarancji wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikające z
czynności serwisowych, w tym koszty części zamiennych oraz przeglądów, konserwacji
warunkujących obowiązywanie gwarancji w okresie jej trwania oraz związane z naprawą

pojazdu, z dojazdem mechaników do usunięcia awarii lub transportem pojazdu do punktu
serwisowego i z powrotem.
W czasie trwania gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty elementów eksploatacyjnych
podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji maszyny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na powyższe.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 15 września 2017
roku?
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na powyższe. Zmianie ulega treść rozdziału XI. Opis sposobu
przygotowania oferty:
1.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, którą należy opisać w
następujący sposób:
Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
„Dostawa zamiatarki podwoziowej.” Nie otwierać przed godz. 1310, dnia 15.09.2017r.
Zmianie ulega treść rozdziału XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskich Zakładów
Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, do dnia 15.09.2017r.,
do godz. 1300.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15.09.2017r. o godz. 1310.

