
Orli Staw, dnia 02 maja 2012 roku

UA. 271.1.12.2012

Dotyczy:  postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego pn.:  „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu  ciężarowego  z  urządzeniem  hakowym  i  przyczepą  do  przewozu  kontenerów  do  Zakładu 
Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych  „Orli  Staw””  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  numerem  129428-2012
w dniu 23.04.2012 r. 

W  ww.  postępowaniu  Wykonawca  zwrócił  się  z  zapytaniem  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Związek Komunalny Gmin „Czyste  
Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści pojazd, który nie jest wyposażony w ”pomoc przy ruszaniu”?.
W  pojazdach  wyposażonych  w  manualną  skrzynię  biegów  nie  stosuję  się  systemów,  który  pomagają  
w ruszeniu. Taki system jest stosowany w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd, który nie jest wyposażony w ”pomoc przy ruszaniu”. 

Pytanie 2.
Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania polegającego na zastosowaniu regulowanego docisku ślizgów?.
Zamawiający  w  SIWZ  nie  określił  tego  parametru  lecz  z  punktu  widzenia  praktycznego  zastosowanie  
powinien znaleźć regulowany docisk ślizgów ze względu na możliwość ustalenia położenia docisków ślizgów  
co zwiększa długotrwałość tychże ślizgów.

Odpowiedź:

W związku z tym, że Zamawiający nie określił konieczności zastosowania regulowanego docisku ślizgów, nie  
wymaga jego stosowania, ale je dopuszcza.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiedź na  Pytanie 1 powoduje 
konieczność wprowadzenia następujących zmian w treści SIWZ:

W III Części SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w pozycji nr 3. PARAMETRY 
TECHNICZNE, w pkt. 5 skreśla się ppkt. 5.3.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

/-/
Daniel Tylak


