Orli Staw, dnia 15 lipca 2019 roku

UA.271.1.14.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie
nowej ładowarki teleskopowej” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych - nr
ogłoszenia 570375-N-2019 z dnia 08.07.2019 r.

W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z pytaniem czy w przetargu nieograniczonym Pn. "Dostawa fabrycznie nowej
ładowarki teleskopowej" numer ref UA.271.1.14.2019 z dnia 08.07.2019 dopuszczacie
Państwo zakup maszyny o zasilaniu układu hydraulicznego pompami zębatymi
umożliwiającymi wykonywanie wszystkich funkcji naraz o wydajności spełniającej kryteria
wskazane w zał.1 pkt 17 do formularza oferty - Wykaz parametrów technicznych
oferowanego Towaru - fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że : podtrzymuje wymagania określone w SIWZ i wymaga zasilania
układu hydrauliki pompą wielotłoczkową.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu reakcji serwisu w dni robocze od
poniedziałku do piątku?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany pkt 3 ppkt. 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – II
części SIWZ oraz zapis §4 ust. 3 Wzoru umowy – III części SIWZ w ten sposób iż, rozpoczęcie
naprawy winno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.
Pytanie nr 3:
Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia podaje maksymalny czas
naprawy maszyny 10 dni, natomiast w Umowie § 4 ust. 3 podany jest maksymalny czas
naprawy 7 dni. Prosimy o ujednolicenie wymagań dotyczących serwisu z zachowaniem 10
dni czasu na naprawę maszyny.
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Odpowiedź:
Zamawiający ujednolicił maksymalny czas naprawy na 7 dni roboczych.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku przedłużającej się naprawy ponad ustalony
termin na bezpłatne podstawienie maszyny zastępczej na czas naprawy, wówczas
Zamawiający odstąpi od zlecania naprawy na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany §4 ust. 7 Wzoru umowy – III części SIWZ.
Pytanie nr 5:
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z maszyną dokumentów do
homologacji. Ładowarki nie podlegają obowiązkowi homologacji.
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu przedłożenia dokumentu homologacji, dokonał
skreślenia w §3 ust. 5 pkt.2) Wzoru umowy – III części SIWZ.
Pytanie nr 6:
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z maszyną dokumentów do rejestracji.
Ładowarki nie podlegają obowiązkowi rejestracji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w zapisie umowy §3 ust 5 pkt 3): „dokumentację umożliwiającą
rejestrację i dopuszczenie ładowarki teleskopowej do eksploatacji przez Urząd Dozoru
Technicznego, a w szczególności Certyfikat CE, instrukcję obsługi, dokumentację techniczno –
ruchową, schematy elektryczne i hydrauliczne” chodzi o rejestrację w Urzędzie Dozoru
Technicznego.
Pytanie nr 7:
Dotyczy Umowy § 4 ust. 3 lit. b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w okresie gwarancji
wymiana Towaru na wolny od wad miała miejsce jedynie w przypadku kiedy dokonano
3 istotnych napraw głównego podzespołu i w tym okresie wystąpi kolejna istotna wada tego
podzespołu? Wnioskujemy, aby wymiana Towaru na nowy odbyła się każdorazowo za
porozumieniem i zgodą Wykonawcy. Obecne zapisy w Umowie dają podstawę do
wymagania od Wykonawcy wymiany maszyny na nową nawet w przypadku drobnych
usterek.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany §4 ust. 3 lit. b) Wzoru umowy – III części SIWZ odnosząc się do
usterek uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Towaru.
Pytanie nr 8:
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.07.2019 r., godz. 12.00.
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Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy dokonuje zmian treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1. W Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ:
1) punkt 19 otrzymuje następujące brzmienie:
„19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia

19 lipca 2019 r.

do godz.

12:00

19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej”
Nie otwierać przed dniem: 19 lipca 2019 r. godz. 12:05
19.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres
Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek
z wyżej wymienionych informacji.
2) punkt 20.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„20.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
w dniu

19 lipca 2019 r.

o godz.

12:05

2. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – II części SIWZ punkt 3 ppkt. 5
otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Podjęcie naprawy ładowarki teleskopowej nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni
roboczych od dokonania zgłoszenia, w miejscu postoju maszyny a zakończenie naprawy
maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpoczęcia.”
3. We wzorze umowy - III części SIWZ:
1) §3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Wraz z dostawą Towaru Wykonawca jest obowiązany dostarczyć:
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”

1) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany Towar spełnia normy i odpowiada
wymogom jakościowym zawartym w przepisach prawa polskiego w celu
wprowadzenia go do użytku na rynek polski,
2) dokumentację umożliwiającą rejestrację i dopuszczenie ładowarki teleskopowej
do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, a w szczególności Certyfikat
CE, instrukcję obsługi, dokumentację techniczno – ruchową, schematy
elektryczne i hydrauliczne;
3) wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z
Towaru przez Zamawiającego.”;
2) §4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W okresie gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany Towaru
na wolny od wad (Towar co najmniej równoważny o cechach i parametrach
określonych w SIWZ) lub usunięcia wad w drodze naprawy Towaru, a Wykonawca
zobowiązany jest dokonać tej wymiany lub naprawy na swój koszt. Maksymalny
termin na rozpoczęcia wymiany lub naprawy Towaru wynosi 2 dni robocze od
momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu wady.
Wykonawca wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wady w drodze naprawy
Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia w
którym winno nastąpić rozpoczęcie wymiany lub naprawy Towaru. Jeżeli w
wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast
Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru
objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia
Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli Wykonawca
wymienił część Towaru termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do
wymienionej części Towaru. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją
Zamawiający nie mógł z niej korzystać. Zamawiający może żądać wymiany Towaru
na wolny od wad w następujących przypadkach:
a) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości ujawni się wada, która
uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Towaru, a Wykonawca odmówi jego naprawy
lub uzna taką naprawę za niemożliwą do wykonania,
b) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną wykonane 3 naprawy
części/elementu/podzespołu, którego usterka uniemożliwiała prawidłowe
korzystanie z Towaru i w okresie tym wystąpi kolejna wada tej
części/elementu/podzespołu.”;
3) §4 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Po przekroczeniu terminów rozpoczęcia lub zakończenia naprawy gwarancyjnej
Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonawstwa zastępczego na wyłączne ryzyko
i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na
podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Prawo wykonania zastępczego określone w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie
przysługuje Zamawiającemu, jeżeli przed upływem terminu rozpoczęcia lub
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zakończenia naprawy gwarancyjnej Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko
ładowarkę teleskopową o parametrach nie gorszych od ładowarki podlegającej
naprawie.”.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany w części w jakiej modyfikują SIWZ stają się jej
integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Janusz Pęcherz
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