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ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie 

nowego pojazdu 6x6 z zabudową hakową o udźwigu min 30 ton służącego do transportu i 

opróżniania kontenerów stalowych ( 15m3, 30m3, 32m3)” 

Znak sprawy: ZP.PN.10.2022 

 

 Zamawiający – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z 

dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  Prawo zamówień publicznych, udziela następujących 

wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców:  

Pytanie nr 1 
Proszę o wyjaśnienie nieścisłości wynikającej ze specyfikacji pojazdu zawartej w SOPZ:  
Zamawiający wymaga dostawy pojazdu 3-osiowego o DMC 26.000 Kg i technicznej nośności zawieszeni ja 
13+13+9. Pojazd 3-osiowy w układzie napędowym 6x6 waży ok. 10t, kontener wraz ładunkiem 30t + masa 
urządzenia hakowego ok. 3t. oznacza to, że pojazd z maksymalnym ładunkiem będzie przeciążany, co może 
spowodować zaistnienie usterek podwozia nieobjętych gwarancją producenta. Nasza firma, jako czołowy 
producent urządzeń hakowych, dedykuje urządzenia o udźwigu 30t na podwozia 4-osiowe, które zapewnia 
możliwość wykorzystania w pełni walorów zabudowy o udźwigu nominalnym 30.000Kg.  
Prócz tego, zakres obsługiwanych kontenerów wynikający z SOPZ wyklucza obsługę kontenerów o pojemności 30 
i 32m3, ponieważ ich długość przekroczy wymagane przez Zamawiającego 6300mm. 
Urządzeniami hakowymi najczęściej montowanymi na podwoziach 3-osiowych są urządzenia o udźwigu 
nominalnym min. 21t.  
W nawiązaniu do powyższego zwracam się z prośbą o przedstawienie urządzenia hakowego i podwozia, które 
nie będą się wzajemnie wykluczały, parametrów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje że przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 6x6 zabudową 
hakową o udźwigu min 30 ton i dopuszcza podwozie 4-osiowe. 
 
Pytanie nr 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 30.09.2022r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do 30.09.2022r. Termin składania ofert 
zostaje przedłużony do dnia 29.09.2022 r. 
 
Pytanie nr 3  
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jaki minimalny okres gwarancji i rękojmi na Pojazd (36 miesięcy, czy 24 
miesiące), której udzielić ma wykonawca, oczekiwany jest Przez Zamawiającego na pojazd i czy Zamawiający 
dopuszcza odrębne okresy dla Podwozia, nadwozia oraz na zabudowę obejmującą elementy hydrauliki siłowej. 
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Zachodzi rozbieżność pomiędzy Załącznikiem nr 11 do SIWZ, punkty 1,1O oraz2.5.1 A projektem umowy - punkty 
§4ust. 1iust.6. Podwozie i nadwozie pojazdu stanowią przedmiot dostawy od producenta pojazdu  i są objęte 
standardowo gwarancją osobną od gwarancji na zabudowę. Ustalenie okresu 24- miesięcznej rękojmi i gwarancji 
na pojazd (podwozie i nadwozie), na którą wykonawca zabudowy nie ma wpływu oraz osobnej gwarancji na 
zabudowę (akowiec wraz z elementami hydrauliki siłowej), na która wykonawca ma wpływ, odpowiadałoby 
praktyce rynkowej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza osobnej gwarancji na podwozie/nadwozie i zabudowę (hakowiec z elementami 
hydrauliki). Okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym i podlega on ocenie – zgodnie z 
kryteriami ocen podanymi w rozdziale XVIII SWZ oraz poniżej: 
36 miesięcy – 20 pkt 
24 miesiące – 10 pkt 
< 24 miesiące – 0 pkt.  
Okres rękojmi zgodnie z przepisami prawa wynosi 24 miesiące 
 
Pytanie nr 4  
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jaki minimalny czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne (24 czy 48 godzin), ma 
zapewnić wykonawca. Zachodź rozbieżność pomiędzy Załącznikiem nr 11 do SIWZ, punkt 1.11 oraz 2.5.1 a 
paktem umowy - punkt § 4 ust. 2.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że czas reakcji serwisu to 24h, licząc od czasu zgłoszenia Zamawiającego do Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 5 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jaką maksymalną odległość od serwisu wykonawcy (120 czy 150 km) ma 
zapewnić wykonawca. Zachodzi rozbieżność pomiędzy Załącznikiem nr 11 do SIWZ, punkt 1.8 a projektem umowy 
- punkt §2 ust. 5 punkt p). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że nie więcej niż 150 km od Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. 
Osieczna lub posiadać serwis mobilny zabudowy. 
 
Pytanie nr 6 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jak należy rozumieć „pakiet serwisowy" wymieniony w załączniku nr 1 1 do 
SIWZ, punkt 1.7,f).  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że chodzi o szybki czas reakcji na zgłoszenie usterek a także serwisy na bieżąco według 
(DTR). 
 
Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do punktu §6 ust. 8 następujących zmian: ,,Zapłata kary 
umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego Stron naprawienia szkód dalej idących, 
przewyższających wysokość należnych kar umownych. Jednakże łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar 
umownych i odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy 100% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia 
Wykonawca, określonego § 5 ust. 1 niniejszej umowy." 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wyżej wskazanego zapisu do umowy. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z umowy punktu § 7 ust. 5 umowy, z uwagi na to, że nie jest 
jasnym, pod jakimi w praktyce warunkami Wykonawca ma być zobowiązany do przedłużenia okresu ważności 
zabezpieczenia, skoro protokół odbioru końcowego nie może zostać podpisany w sytuacji, gdy przedmiot 
zamówienia posiada wady istotne, (co wynika z § 3 ust. 2, ust. 7 i ust. 11 umowy). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia z umowy § 7 ust. 5 umowy. Jasnym i klarownym jest, że Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia w przypadku zmian umowy. 
 
 



 
Pytanie nr 9 
Czy w ramach obsługi technicznej ujętej w ramach ceny ofertowej Zamawiający wymaga również przeglądów 
konsekracyjnych wynikających z przepisów UDT?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że nie wymaga obsługi technicznej ujętej w ramach ceny ofertowej.   
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na czas reakcji serwisu do 72 godzin. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapis SOPZ dotyczący zabezpieczenia antykorozyjna niego uzyskał brzmienie: 

zabezpieczenie antvkorozvine - śrutowane i malowane podkładem wszystkich elementów spawanych. Najwyższą 

odpornością na korozję lub rozwiązanie równoważne 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby zapis SOPZ dotyczący zabezpieczenia antykorozyjna niego uzyskał brzmienie: 

zabezpieczenie antvkorozvine - śrutowane i malowane podkładem wszystkich elementów spawanych. Najwyższą 

odpornością na korozję lub rozwiązanie równoważne  

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapis SOPZ: „elementy prowadzące kontener wymienne przykręcane z 

odlewów staliwnych" uzyskał brzmienie: elementy prowadzące kontener wymienne przykręcane z odlewów 

staliwnych lub rozwiązanie równoważne. Zapis zastosowany przez Państwa w wierutnym kształcie może 

sugerować jednego producenta zabudowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby zapis SOPZ: „elementy prowadzące kontener wymienne przykręcane z odlewów 

staliwnych" uzyskał brzmienie: elementy prowadzące kontener wymienne przykręcane z odlewów staliwnych lub 

rozwiązanie równoważne. 

 

Pytanie nr 13 

Proszę o usunięcie zapisu SOPZ dotyczącego standardowej długości urządzenia hakowego max. 5800mm. Zapis 

w obecnej formie nie ma uzasadnienia, ponieważ nie wskazujecie Państwo wymaganej maksymalnej długości 

pojazdu lub rozstawu osi. W związku z powyższym długoś urządzenia hakowego nie ma żadnego znaczenia i 

wnoszę o usunięcie w/w zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję że długość urządzenia hakowego powinna być przystosowana do standardów auta 

hakowego o udźwigu min 30 ton służącą do transportu i opróżniania kontenerów stalowych ( 15m3, 30m3, 32m3). 

 

 



Pytanie nr 14 

Proszę o wyjaśnienie zapisu SOPZ:  

„zabezpieczenie uchwytu kontenera – mechaniczna zapadka". Czy Zamawiający ma na myśl i zabezpieczenie 

grawitacyjne  główki haka?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia że dopuszcza zabezpieczenie grawitacyjne główki haka. 

 

Pytanie nr 15 

Proszę o wyjaśnienie zapisu SOPZ: „zaczep transportowy technologiczny do podłączenia pneumatyki i elektryki". 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia że auto ma być przystosowane do podłączenia przyczepy oraz poruszania się nią po 

drogach. 

 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w skrzynię biegów zautomatyzowaną, bez pedału sprzęgła?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia że dopuści pojazd wyposażony w skrzynię biegów zautomatyzowaną, bez pedału sprzęgła 

ale jednocześnie informuje że auto musi być przystosowane do pracy w ciężkich warunkach na składowisku.  

 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary wynikającej z § 3 ust. 9 Wzoru Umowy do ważności 0,1% za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Wartość 0,5% jest wartością bardzo wysoką i rzadko spotykaną w 

postępowaniach przetargowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary wynikającej z § 3 ust. 9 Wzoru Umowy do ważności 0,1% za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby § 4 ust. 2 Wzoru Umowy uzyskał brzmienie:  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek w trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca winien zapewnić 

czas reakcji serwisu w ciągu 72h (dni robocze), licząc od przyjęcia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego 

dotyczącego konieczności serwisu. Za równoważne z formą pisemną uznaje się wysłanie wiadomości e-mail na 

adres mailowy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia wad w samochodach w okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia wady. W przypadku 

szczególnie skomplikowanych napraw - na wniosek Wykonawcy - możliwe będzie wydłużenie terminu usunięcia 

wad, nie dłużej jednak niż do 14 dni roboczych chyba, że będzie to niemożliwe do wykonania w tym czasie z 

przyczyn obiektywnych lub niezależnych od Dostawcy 

Odpowiedź: 



Zamawiający nie wyraża zgody na nowe brzmienie zapisu § 4 ust. 2. 

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby § 4 ust. 7 Wzoru Umowy uzyskał brzmienie: Gwarancja nie narusza 

uprawnień Zamawiającego wnikających z rękojmi za wady, jak również do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

poniesionej szkody w pełnej wysokości i do 50% wartości Umowy oraz innych roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu zgodnie z Umowa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby § 4 ust. 7 Wzoru Umowy uzyskał nowe brzmienie. 

 

Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary wynikającej z § 6 ust. 1 Wzoru Umowy do wartości 0,1% za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Wartość 0,5% jest wartością bardzo wysoką i rzadko spotykaną w 

postępowaniach przetargowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary, o której mowa w § 6 ust. 1 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary wynikającej z § 6 ust. 2 Wzoru Umowy do ważności 0,1% za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Wartość 0,5% jest wartością bardzo wysoką i rzadko spotykaną w 

postępowaniach przetargowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary, o której mowa w § 6 ust. 2 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby § 6 ust. 8 Wzoru Umowy uzyskał brzmienie: Zapłata kary umownej nie 

wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej idących. przewyższających wysokość 

należnych kar umownych i do 50% wartości Umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby § 6 ust. 8 Wzoru Umowy uzyskał nowe brzmienie. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi będą wiążące dla Wykonawców na etapie 

składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia. 
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