Łódź, dn. 25.10.2017 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:
Zgodnie z treścią postanowienia 3.3.3.1 SIWZ Minimalny okres gwarancji i 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 itp./; - minimum 24
miesiące.
Wykonawca wnosi o precyzyjne określenie jakie materiały eksploatacyjne mają wchodzić
w zakres świadczenia Wykonawcy, użycie zwrotu itp. nie pozwala na jednoznaczne określenie
jakie materiały eksploatacyjne oprócz wymienionych: oleje, płyny, filtry, klocki, paski mają być
objęte przedmiotem świadczenia. Prawidłowe określenie tych wymogów ma istotne znaczenie
dla złożenia prawidłowej oferty, kalkulacji ceny, a następnie wykonania umowy.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zapis o treści w przypadku wystąpienia luzów lub
wycieków usunięcie ich poprzez wymianę zużytych elementów na nowe itp. - oznacza, iż luzy
bądź wycieki nie mogą być usuwane w inny sposób niż wymiana części na nowe, gdy z punktu
widzenia technicznego wystarczającym jest dokonanie naprawy. Prawidłowe określenie tych
wymogów ma istotne znaczenie dla złożenia prawidłowej oferty, kalkulacji ceny, a następnie
wykonania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający żąda, aby przy okresowych przeglądach i naprawach w całym okresie gwarancyjnym
wszystkie materiały eksploatacyjne, takie jak: oleje, smary, płyny eksploatacyjne, wkłady filtrów,
filtry, oraz części, które ulegają normalnemu zestarzeniu i zużyciu eksploatacyjnemu, czyli te
z okładzinami ciernymi, części, w których skład wchodzi guma: czyli opony, pióra wycieraczek,
uszczelki, tulejki, dywaniki, pokrowce, wieszaki, kurtyny oraz koszty związane z ich wymianą, (tzw.
robocizna).
Pytanie 2:
Zgodnie z postanowieniem 3.3.3.3. SIWZ W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części /lub
zespołu/, wymiana jej na fabrycznie nową;

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu- Zapis nie znajduje uzasadnienia w przepisach kodeksu
cywilnego o rękojmi. Nadto postanowienia nie znajduje on merytorycznego uzasadnienia w
szczególności w odniesieniu do zespołu części, gdy awarii ulec może jedynie jedna z części
składających się na zespół.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w pkt. 3.3.3.3 SIWZ.
Pytanie 3:
Pytania do wzorca umowy - załącznik nr 5 do SIWZ
§ 10 ust. 2 umowy
Proszę o wyjaśnienie czy dniem zapłaty ma dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego czy dzień uznania rachunku bankowego Finansującego.
§ 11 ust. 4
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie:
1) Czym różni się przesłanka zastosowania kary z pkt. a) tj. Finansujący dwukrotnie
naruszył obowiązki wynikające z niniejszej umowy od przesłanek z pkt. b) Finansujący
wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub złożoną ofertą.
2) Czy naruszenie z pkt a) dotyczy jakiegokolwiek naruszenia czy jedynie naruszenia
poważnego. Czy przed nałożeniem kary Zamawiający wezwie Finansującego do
należytego wykonania obowiązków lub usunięcia skutków naruszenia obowiązków
w odpowiednim terminie pod rygorem zastosowania kary.
3) Wykonawca prosi o wskazanie jakie jest zamierzone przez Korzystającego
funkcjonowanie przedmiotu. Z uwagi, iż ta przesłanka stanowi podstawę nałożenia kary
jej wyjaśnienie ma istotne znaczenie dla sporządzenia oferty.
Odpowiedź:
§ 10 ust. 2 umowy
Zamawiający informuje, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 11 ust. 4 umowy
1) Przesłanka z pkt. b dotyczy momentu do dostarczenia pojazdów.
2) W przypadku naruszenia przesłanki z pkt. a, każdy przypadek będzie interpretowany
indywidualnie.
Pytanie 4:
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z prośbą o podanie średnich rocznych
przebiegów śmieciarek w MPO Łódź. Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji ceny pełnego
bezpłatnego serwisu zgodnie z SIWZ oraz wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

Odpowiedź:
Średnio roczny przebieg pojazdów bezpylnych to 18 000 km.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania okresu gwarancyjnego i bezpłatnego serwisu
bezpłatnej wymianie podlegały opony?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga by podczas gwarancji bezpłatnym serwisem były objęte również opony.
Pytanie 6:
Jaki limit km i ile motogodzin zakłada Zamawiający wykonać jednym pojazdem w okresie
jednego miesiąca lub 1 roku?
Odpowiedź:
Średnio roczny przebieg pojazdów bezpylnych to 18 000 km.

Z poważaniem

