
1 

 

Legnica, dnia 20.04.2021r. 
    

 Do wszystkich Wykonawców 

NZP/78/2021 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów 
ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy  
z podziałem na części” - NZP/TO/1/2021.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ  
O ZMIANIE SPECYFYIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z wniesionymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019  
z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
Pytanie nr 1: 
„Proszę o doprecyzowanie zapisu w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące podwozia 
oferowanych pojazdów:  
a. kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości, 
b. zdalne sterowanie wyłącznikiem akumulatorów.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1  
do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ dla części nr 1, 2 i 3 zamówienia, 
Załącznik nr 1b do SWZ dla części nr 4 zamówienia oraz Załącznik nr 1c do SWZ dla części  
nr 5 zamówienia): 
1) pkt 6.a) tiret dziewiąte (dotyczy części nr 1 zamówienia), pkt 7.a) tiret dziewiąte (dotyczy 

części nr 2 zamówienia), pkt 8.a) tiret dziewiąte (dotyczy części nr 3 zamówienia),  
pkt 9.a) tiret dziewiąte (dotyczy części nr 4 zamówienia), pkt 10.1a) tiret dziewiąte oraz 
pkt 10.2a) tiret dziewiąte (dotyczy części nr 5 zamówienia) otrzymują brzmienie:  

„-kierownica regulowana”. 

2) pkt 6.a) tiret dziesiąte (dotyczy części nr 1 zamówienia), pkt 7.a) tiret dziesiąte (dotyczy 
części nr 2 zamówienia), pkt 8.a) tiret dziesiąte (dotyczy części nr 3 zamówienia),  
pkt 9.a) tiret dziesiąte (dotyczy części nr 4 zamówienia), pkt 10.1a) tiret dziesiąte oraz 
pkt 10.2a) tiret dziesiąte (dotyczy części nr 5 zamówienia) otrzymują brzmienie:  

„-zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy akumulatorów z kluczyka, bądź 
mechaniczny wyłącznik”.
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Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3a) do pkt 4.3e) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 
Pytanie nr 2: 
„Zamawiający określił dla części nr 4 i 5 okres trwania umowy dzierżawy = 10 miesięcy, ale nie podał  
w jakim czasie od daty podpisania umowy należy dostarczyć pojazdy. Prosimy o określenie terminu 
dostawy dla części nr 4 i nr 5.” 
 
Odpowiedź: 
Przekazanie Zamawiającemu pojazdu (część nr 4 zamówienia) lub pojazdów (część nr 5 zamówienia) 
stanowiących przedmiot dzierżawy winno nastąpić w terminie 7 dni od podpisania umowy, zgodnie  
z zapisami § 2 ust. 2 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1b do SWZ dla części nr 4 zamówienia  
i Załącznik nr 1c do SWZ dla części nr 5 zamówienia.  
 
 
Pytanie nr 3: 
„Czy wymogi dotyczące w zakresie zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń 
tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów są równoważne z potwierdzeniem emisji spalin 
Euro5?” 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli pojazd spełnia normę emisji spalin min. EURO 5, to spełnia również wymogi Zamawiającego  
w zakresie emisji zanieczyszczeń – max. 0,36 g/km (suma wielkości emisji tlenków azotu, cząstek 
stałych oraz węglowodorów).  
Wielkość zużycia energii oraz wielkość emisji dwutlenku węgla oblicza się na podstawie iloczynu 
średniego zużycia paliwa (litr/km) oraz odpowiednio wartości energetycznej paliwa (36 MJ/litr)  
lub wskaźnika emisji dwutlenku węgla (2,6 kg/litr). Z powyższego wynika, że jeżeli średnie zużycie 
paliwa nie przekracza 50 litrów/100 km (0,5 litra/km), to pojazd spełnia wymogi Zamawiającego  
w zakresie zużycia energii (max. 18 MJ/km) oraz wielkości emisji dwutlenku węgla (max. 1,3 kg/km).  

 
 

Pytanie nr 4: 
„Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy pojazdów 30 dni od daty podpisania umowy?” 
 
Odpowiedź: 
Nie. Termin dostawy pojazdu (dotyczy części nr 1, 2 i 3 zamówienia) oraz termin przekazania 
Zamawiającemu pojazdu stanowiącego przedmiot dzierżawy (dotyczy części nr 4 i 5 zamówienia) 
wynosi 7 dni, licząc od podpisania umowy. 

 
 

Pytanie nr 5: 
„Czy w przypadku wynajmu pojazdy będą pracowały na jedną zmianę?” 
 
Odpowiedź: 
Pojazdy będą pracowały na dwie zmiany. 

 
 

Pytanie nr 6: 
„Czy Zamawiający dopuszcza pojazdy wyposażone w ręczny wyłącznik akumulatorów?” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza mechaniczny (ręczny) oraz elektroniczny wyłącznik. Zamawiający zmienił 
zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 

 
Pytanie nr 7: 
„Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez ręcznego sterowania cyklem zgniatania?” 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zabudowa pojazdu musi zapewniać możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania. 

 
 

Pytanie nr 8: 
„Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez gniazda 12V?” 
 
Odpowiedź: 
Nie. Gniazdo 12V jest wymagane. 
 

 
Pytanie nr 9: 
„Czy Zamawiający dopuszcza certyfikat ograniczenia hałasu stosowany dla pojazdów ciężarowych 
zamiast podawania wyników pomiarów w zakresie poziomu hałasu oraz drgań mechanicznych  
o działaniu ogólnym i na kończyny górne w granicach NDN dla dostarczonego pojazdu oraz zamiast 
przekazania Zamawiającemu kart pomiarowych w wyżej wymienionym zakresie (dotyczy pojazdu 
używanego, dla którego pomiary w powyższym zakresie zostały wykonane)?” 
 
Odpowiedź: 
Wymóg Zamawiającego dotyczący podania przez Wykonawcę wyników pomiarów w zakresie poziomu 
hałasu oraz drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i na kończyny górne w granicach NDN  
dla pojazdu oraz przekazania Zamawiającemu kart pomiarowych w powyższym zakresie odnosi się 
wyłącznie do sytuacji gdy takie pomiary zostały dokonane i Wykonawca dysponuje takimi kartami 
pomiarowymi. Jeżeli pomiary w powyższym zakresie nie zostały dokonane, to Wykonawca nie będzie 
zobowiązany do ich wykonania po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (w takim 
przypadku Zamawiający własnym staraniem i na własny koszt dokona pomiarów). 
 

 
Pytanie nr 10: 
„Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis „kierownica z przełącznikiem regulatora prędkości?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienił zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 
 

Pytanie nr 11: 
„Czy zamawiający dopuszcza do wynajmu pojazdy nie posiadające możliwości wysunięcia płyty 
wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni?” 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza zarówno pojazd, który posiada możliwość wysunięcia płyty zgniatającej 
poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni, jak i pojazd, który nie posiada takiej 
możliwości (dotyczy wszystkich części zamówienia). 
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Mając na uwadze powyższe Zamawiający usuwa zapis w brzmieniu: „możliwość wysunięcia płyty 
zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni” z Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (dotychczasowy pkt 6.b) tiret czwarte, pkt 7.b) tiret czwarte, pkt 8.b) tiret czwarte,  
pkt 9.b) tiret czwarte, pkt 10.1b) tiret czwarte oraz pkt 10.2b) tiret czwarte). 
Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3a) do pkt 4.3e) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 
Pytanie nr 12: 
„Dotyczy części nr 1-3 zamówienia. 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu (który nie był zarejestrowany w Polsce)  
z dokumentami umożliwiającymi rejestrację?” 
 
Odpowiedź: 
Nie. Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce. 
 
 
Pytanie nr 13: 
„Dotyczy części nr 1-5 zamówienia. 
Czy Zamawiający dopuszcza kabinę 4 miejscową zamiast 3 miejscową?” 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający zmienia zapisy w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 6.a) tiret siódme (dotyczy 
części nr 1 zamówienia), pkt 7.a) tiret siódme (dotyczy części nr 2 zamówienia), pkt 8.a) tiret siódme 
(dotyczy części nr 3 zamówienia), pkt 9.a) tiret siódme (dotyczy części nr 4 zamówienia), pkt 10.1a) 
tiret siódme oraz pkt 10.2a) tiret siódme (dotyczy części nr 5 zamówienia) na następujące:  

„-kabina posiadająca min. 3 miejsca”. 

Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3a) do pkt 4.3e) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 
Pytanie nr 14: 
„Dotyczy części nr 1-5 zamówienia. 
Czy Zamawiający dopuszcza pojemność silnika 6 – 12L?” 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający zmienia zapisy w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 6.a) tiret czwarte (dotyczy 
części nr 1 zamówienia), pkt 7.a) tiret czwarte (dotyczy części nr 2 zamówienia), pkt 8.a) tiret czwarte 
(dotyczy części nr 3 zamówienia), pkt 9.a) tiret czwarte (dotyczy części nr 4 zamówienia), pkt 10.1a) 
tiret czwarte oraz pkt 10.2a) tiret czwarte (dotyczy części nr 5 zamówienia) na następujące:  

„-silnik o pojemności 6-12 litrów”. 

Analogiczne zmiany Zamawiający wprowadza w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)  
w tabelach w pkt od 4.3a) do pkt 4.3e) w kolumnie pn. „Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 
przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego”. 
 
 
Pytanie nr 15: 
„Dotyczy części nr 1-5 zamówienia. 
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Czy Zamawiający dopuszcza karę umowną (płatną przez Wykonawcę) w wysokości 0,5% zamiast 2% 
wartości wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 gdy Zamawiający odstąpi  
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca?” 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zapisy umowne pozostają bez zmian (dotyczy wszystkich części zamówienia). 
 
 
Pytanie nr 16: 
„Dotyczy części nr 1-5 zamówienia. 
Czy Zamawiający dopuszcza łączną maksymalną wartość kar umownych których mogą dochodzić 
strony w wysokości 2% zamiast 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1?” 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zapisy umowne pozostają bez zmian (dotyczy wszystkich części zamówienia). 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 

1) pkt XV.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„XV.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Termin składania ofert upływa dnia  27.04.2021r. o godz. 10:00.” 

2) pkt XV.3.1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.04.2021r. o godz. 10:15.” 

3) pkt XVI.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.05.2021r., tj. przez okres 30 dni, licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert).” 

 

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. W związku z powyższym termin składania  
i otwarcia ofert oraz termin związania ofert ulegają zmianie.  

Ofertę należy złożyć na zmienionym niniejszym pismem Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 
do SWZ (zmiany w tabelach w pkt od 4.3a) do 4.3e) Formularza ofertowego). 

 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie SWZ z dnia 20.04.2021r. (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, 

który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ dla części nr 1, 2 i 3 zamówienia, Załącznik nr 1b do SWZ  
dla części nr 4 zamówienia oraz Załącznik nr 1c do SWZ dla części nr 5 zamówienia). 

2) Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ po zmianie SWZ z dnia 20.04.2021r.).  
3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.04.2021r. 


