Łódź, dn. 16.10.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców
ZP/28/2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę w ramach leasingu operacyjnego, dwóch
fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową
o pojemności 16 m3.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania przesłane do przedmiotowego postępowania
przetargowego:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów wyposażonych w kabiny kierowców,
dzienne z liczbą miejsc 3 w kolorze żółtym RAL 1028 lub równoważnym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów wyposażonych w kabiny dzienne z liczbą miejsc 3
w kolorze żółtym RAL 1028 lub równoważnym.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu usunięcia awarii sprzętu do trzech dni
roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu usunięcia awarii do trzech dni roboczych od daty
zgłoszenia jej przez Zamawiającego.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zapis: "W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w ciągu
trzech dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego podstawienie sprzętu zastępczego
bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zapisu: "W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w ciągu trzech dni
roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego podstawienie sprzętu zastępczego bez obowiązku
ponoszenia z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego"?
Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę paragrafu 11 ust. 1 lit. a) Umowy na: "za opóźnienie
w realizacji warunków umownych, w wysokości 0,1% wartości brutto zawartej umowy, o której
mowa w paragrafie 3 ust. 8, za każdy dzień opóźnienia"?

Odpowiedź:
Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert, w związku z czym Zmawiający nie dopuszcza
zmiany paragrafu 11 ust. 1 lit. a).
Pytanie 5:
Zamawiający określił w minimalnych warunkach gwarancji i serwisu tzw. bezpłatny okres
gwarancji i całkowitego bezpłatnego serwisu, napraw oraz materiałów eksploatacyjnych, który
obowiązuje przez 24 miesiące. Czy w przypadku wydłużenia okresu gwarancyjnego przez
Wykonawcę w zakresie 24 miesiące - 60 miesięcy, Zamawiający wymaga w tym przedłużonym
okresie gwarancyjnym również tzw. bezpłatnego serwisu, napraw oraz materiałów
eksploatacyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga całkowitego bezpłatnego serwisu, napraw oraz materiałów eksploatacyjnych
/oleje, płyny, filtry, klocki, paski itp./, a także części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu/
w przypadku wystąpienia luzów lub wycieków usunięcie ich poprzez wymianę zużytych elementów
na nowe przez cały okres trwania gwarancji.

Z poważaniem

