Orli Staw, dnia 17 stycznia 2020 roku

UA.271.1.1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i sukcesywne
wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i
Zadanie nr 2” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 502765-N-2020 z dnia
14.01.2020 r.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843), przekazuje pytania i udziela
następujących wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:
W związku z małą dostępnością wysokiej jakości karkasów do bieżnikowania w powyższym
rozmiarze, bieżnikownie nie są w stanie zrealizować w terminie ustalonym w warunkach
przetargu wymaganej ilości gotowych produktów, czy jest możliwe wydłużenie terminu
realizacji dla tej pozycji, np. do 3 m-cy dla 50% zamawianej ilości.
Druga opcja jeśli termin jest nie przekraczalny, czy można złożyć ofertę na produkt nowy
zamiast bieżnikowanego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby opony w rozmiarze 13R22,5 z pozycji 10 Formularza oferty
(pozycji 9 tabeli nr 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu zamówienia), były dostarczone jako
bieżnikowane lub nowe nie bieżnikowane.

Ponadto Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843), zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w następujący sposób:
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1.

Punkt 19.1. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

2.

23 stycznia 2020 r.

o godz.

12:00

Punkt 19.2. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
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 i sukcesywne wymiany ogumienia w
sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2”
Nie otwierać przed dniem: 23 stycznia 2020 r. godz. 12:05

3.

Punkt 20.1 Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
20.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
w dniu

4.

23 stycznia 2020 r.

12:05

W punkcie 2.1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w Tabeli nr 1 - dotyczącej
Zadania nr 1, wiersz nr 9 otrzymuje następujące brzmienie:

9.

Opona

samochód
ciężarowy
Iveco Eurotrakker

5.

o godz.

13 R22.5

Opony napędowe
bieżnikowane lub
nowe nie
bieżnikowane bieżnik terenowobudowlany, wysoki,
wzmocniony, do
jazdy w trudnym
terenie – dostawa i
sukcesywna wymiana

szt.

32

W Formularzu Oferty, w Tabeli dotyczącej Zadania nr 1 - dostawa i sukcesywne
wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, wiersz nr 10, kolumna B otrzymuje następujące
brzmienie:
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„Opona napędowa bieżnikowana lub nowa nie bieżnikowana 13 R22.5 do samochodu
ciężarowego IVECO Eurotrakker
P: ………………..
M: …………………
Bieżnikowana:
TAK/NIE
(odpowiednie skreślić)”.

Powyższe odpowiedzi w części w jakiej modyfikują Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz jej zmiany, stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający w załączeniu pomocniczo udostępnia Wykonawcom Załącznik nr 1
do Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ – Wzór Formularza Oferty, uwzględniający
dokonaną zmianę.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz
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