Orli Staw, dnia 7 stycznia 2021 roku
UA.271.1.16.2020

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 w dniu 22.12.2020 r. – nr ogłoszenia
769097-N-2020
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 ze zm.), przekazuje pytanie i udziela
następujących wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie:
Czy w przetargu: Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowy,
dopuszczają Państwo opony nowe, nieużywane, ale wyprodukowane w 2018 roku? Bo
w SIWZ nie zostało to ujęte. Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach dostawy opon (w ramach Zadania nr 1 i Zadania nr 2)
wymaga, aby były to opony fabrycznie nowe, nieużywane i niebieżnikowane. Zamawiający
dopuszcza dostawę opon wyprodukowanych w 2018 roku pod warunkiem, że są to opony
nowe, nieużywane, niebieżnikowane oraz spełniają pozostałe wymagania określone w SIWZ
w szczególności dotyczące gwarancji jakości, przydatności do użycia i zachowania
właściwości eksploatacyjnych przez cały okres gwarancji.
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 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1) W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 2. Zakres przedmiotu
zamówienia, dodaje się zdanie:
„W ramach dostawy opon (w ramach Zadania nr 1 i Zadania nr 2) wymaga się aby
były to opony fabrycznie nowe, nieużywane i niebieżnikowane.”
2) W Instrukcji Dla Wykonawców - I części SIWZ pkt. 19.1. 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:
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do dnia

12 stycznia 2021 r.

do godz.

12:00

3) W Instrukcji Dla Wykonawców - I części SIWZ pkt. 19.2. 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: 12 stycznia 2021 r. godz. 12:05
4) W Instrukcji Dla Wykonawców - I części SIWZ pkt. 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

12 stycznia 2021 r.

o godz.

12:05

Powyższa odpowiedź w części w jakiej modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia staje się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają
bez zmian.
Z poważaniem z up.
Z-ca Dyrektora
ds. technicznych i utrzymania ruchu
(-)
Piotr Szewczyk
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