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Ciechanów, dn. 26.10.2022 r.  

 

L.dz.KŚZPI /2082/2022                                                          

                                                                              WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ            

W POSTĘPOWANIU                                                        

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 
„Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów 

do odbioru odpadów komunalnych” Znak sprawy: PN/D/3/2022 

 

                   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 

83, działając na podstawie art. 135  ust. 2 ustawy dnia 11.09.2019  r. Prawo  Zamówień 

Publicznych  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania wraz z 

wyjaśnieniami.  

Pytanie 1. Pytanie do Załącznika nr 4 do SWZ, Śmieciarka Jednokomorowa na podwoziu 

trzyosiowym, pkt. 38 jest: 32 kliny pod koła. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści 2 kliny pod koła? 

Odpowiedź 1. Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 4 – Zestawienie parametrów 

technicznych dla śmieciarki jednokomorowej na podwoziu trzyosiowym w poz. 38 

omyłkowo wpisał 32 kliny pod koła.  

Powinno być:  2 kliny pod koła. 

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania poprawiony załącznik 

nr 4 – Zestawienie parametrów technicznych dla części 1.  

Pytanie 2. Pytanie do OWU część 1 do SWZ, 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na dojazdy do serwisu stacjonarnego podwozia we 

własnym zakresie, oddalonego maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego, w celu 

naprawy ewentualnych usterek o charakterze gwarancyjnym oraz w celu wykonywania 

przeglądów okresowych? 

Wyjaśnienie: Czynności kontrolno-serwisowe które podczas przeglądów podwozi należy 

wykonać wymagają specjalistycznego sprzętu oraz warsztatu. 

Odpowiedź 2. Zamawiający zgadza się na dojazdy do serwisu stacjonarnego podwozia 

we własnym zakresie. 
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Pytanie 3. Pytanie do §6 ust. 2 Załącznik nr 11 cz. I 

Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar umownych do poziomu stosowanego na rynku 

zamówień publicznych tj. 20% wartości wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź 3. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.  

Pytanie 4 do §7 ust. 1 pkt 1 Załącznik nr 11 cz. I 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, jakie zachowania/zaniechania po stronie wykonawcy 

będą uważane za niewykonywanie umowy lub nienależyte jej wykonywanie. 

Odpowiedź 4. Zamawiający nie wskazuje  katalogu naruszeń/zaniechań  o którym mowa 

we skazanym paragrafie OWU, będzie on rozpatrywany w oparciu o zapisy zawartej 

umowy i obowiązujące przepisy.  

 

            


