
 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowanie o zamówienie publiczne Znak: SK/ZP-16/2013 na dostawę dwóch samochodów 

ciężarowych śmieciarek w formie leasingu operacyjnego –  pytania w sprawie wyjaśnienia treści siwz   

i warunków  udziału w postępowaniu. 

 

W dniu 04  lipca 2013 r. do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz. W imieniu 

Zamawiającego przesyłam Państwu odpowiedzi na zadane pytania.  

 

1. Pyt. Warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in. „ dysponowanie minimum jednym punktem 

serwisowym oddalonym od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 30 km” – 

wnosimy o zmianę w/w zapisu  jako praktyki mającej na celu wyeliminowanie innych oferentów, 

którzy posiadają punkty serwisowe w województwie kujawsko – pomorskim oddalone np. o 50 – 60 

km. Uważamy, że w/w zapis nie powinien być warunkiem udziału w postępowaniu (zwłaszcza w 

przetargu ogłoszonym w Biuletynie UE), a co najwyżej może być kryterium podlegającym ocenie. 

 

   Odp.: Zamawiający podtrzymuje warunek dysponowania minimum jednym punktem serwisowym 

oddalonym od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 30 km. Zamawiający uzasadnia wprowadzenie 

powyższego zapisu tym, że pojazdy pozostające w dyspozycji Zamawiającego, muszą być co dzień 

w pełni sprawne technicznie. Diagnostyka usterek występujących w pojazdach, musi odbywać się 

bez wyłączania ich z eksploatacji przy wywozie odpadów komunalnych. Każde wyłączenie pojazdu 

z eksploatacji przy wywozie odpadów komunalnych generuje koszty Zamawiającego. Każdy dojazd 

do punktu serwisowego generuje koszty Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że Oferent, 

lokalizując punkt serwisowy w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, 

pozwoli te koszty zredukować. 

 

2. Prosimy o doprecyzowanie wymogu szkolenia pracowników warsztatu zamawiającego: 

 

1) Czy zamawiający będzie ponosił koszty w/w szkoleń?.  

     Odp.:   Zamawiający nie będzie ponosił kosztów szkoleń, koszty związane ze szkoleniami należy 

     wkalkulować w koszt oferty przedłożonej Zamawiającemu. 

            2) Przez jaki okres mają się odbywać szkolenia – tylko w okresie gwarancji czy też pełnym okresie 

         eksploatacji.  

         Odp.: Zamawiający oczekuje realizacji 2 szkoleń w okresie 12 miesięcy od dnia 

         podpisania umowy.  

3) Gdzie mają się odbywać szkolenia – w siedzibie zamawiającego czy w warsztacie macierzystym 

    producenta?.  

    Odp.: Wskazane jest, aby 1 szkolenie odbywało się  w siedzibie Zamawiającego, drugie 

     terenie Stacji Serwisowej Wykonawcy. 

 

 

 



 

 

 

4) Czy też w ramach w/w dostawy i szkoleń zamawiający wymaga przekazania na własność 

    oprogramowania serwisowego oraz komputera diagnostycznego? 

                Odp.: Nie - Zamawiający w ramach współpracy  nie wymaga przekazania na własność 

                     oprogramowania serwisowego oraz komputera diagnostycznego.  

 

3. Czy zamawiający dopuści zabudowę ze skrzynią ładunkową, której ściany są wykonane z jednego 

kawałka blachy o kształcie owalnym z podłogą płaską?.Jest to konstrukcja równoważna z 

proponowaną w siwz. Skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu  nie ma wpływu na pracę 

całego pojazdu. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty dotyczącej zabudowy pojazdu ze skrzynią 

ładunkową, której ściany wykonane są z jednego kawałka blachy o kształcie owalnym, z płaską 

podłogą. 

4. Czy zamawiający dopuści żeby wanna zasypowa była o pojemności 2,6 m3?. Zwiększenie 

pojemności  wanny zasypowej o 0,6 m3 nie zwiększa zbyt mocno wymiarów całego pojazdu? 

    Odp.:  Zamawiający  dopuszcza zwiększenia pojemności wanny zasypowej o 0,6 m³. 

5. Czy zamawiający dopuszcza skrzynię ładunkową o kształcie owalnym?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty dotyczącej zabudowy pojazdu ze skrzynią 

ładunkową, której ściany wykonane są z jednego kawałka blachy o kształcie owalnym, z płaską 

podłogą.  

6. Czy zamawiający dopuszcza autoryzowany serwis stacjonarny oddalony od siedziby zamawiającego 

o blisko 200 km biorąc pod uwagę, że wykonawca dysponuje serwisem mobilnym, umożliwiającym 

serwisowanie urządzeń bezpośrednio u zamawiającego?  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza  zmiany warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych za opóźnienie w wykonaniu 

umowy i w dostawie towaru wadliwego oraz opóźnieniu w realizacji obowiązków wynikających z 

paragrafu 6 umowy z 1% na poziom 0,2%  łącznej wartości zamówienia brutto. 

            Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych. 

 

8. Zamawiający wskazał we wzorze umowy (paragraf 7 ust. 2), że w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto. Proszę o doprecyzowanie tego zapisu. Jest on ogólny i nie wskazuje na 

dokładne okoliczności uzasadniające prawo do odwoływania się do tego zapisu. Czy prawo 

odstąpienia dotyczy sytuacji niedostarczenia sprzętu w ogóle do Zamawiającego? Proszę o 

uszczegółowienie w/w zapisu. 

Odp.: Tak, dotyczy sytuacji nie dostarczenia samochodów. 

 

 

 

 

 

 



 

9. Zamawiający wskazał we wzorze umowy (paragraf 8), że nie dopuszcza się cedowania praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Uprzejmie informuję, że w 

przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z umowy lub braku jej 

rozliczenia w terminie zakończenia, wierzytelności związane z umową mogą być sprzedane 

zewnętrznej firmie. Proszę o wyrażenie zgody na realizowanie takiego scenariusza przez 

Wykonawcę. 

Odp. Przedmiotem postępowania nie jest postępowanie windykacyjne. Zamawiający jest jednostką 

sektora publicznego i wszczynając postępowanie ma zabezpieczone środki na realizację zamówienia. 

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów paragrafu 8. Zapis jest zgodny z ustawą Pzp.  

 

10. W związku z faktem wymagania wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu, proszę o 

udostępnienie nam informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. Brak 

oceny już na etapie składania ofert naraża wykonawcę na utratę wniesionego wadium. W tym celu 

proszę  wypełnienie załączonych dokumentów. Tylko po ich wypełnieniu potencjalny wykonawca 

będzie mógł posługiwać się danymi Zamawiającego.  

Odp.: Wadium jest instrumentem, które zabezpiecza zamawiającego. Ustawowym obowiązkiem 

zamawiającego jest żądanie wniesienia wadium , a  wykonawca który chce uczestniczyć w 

postępowaniu ma obowiązek zabezpieczyć ofertę żądaną wysokością wadium. Warunki utraty 

wadium są zawarte w siwz i ustawie Pzp.  Wszystkie niezbędne dokumenty są opublikowane na 

stronie www.mpo.torun.pl 

 

 

http://www.mpo.torun.pl/

