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Orli Staw, dnia 18 stycznia 2023 roku 

JRP.271.1.5.2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów 
oraz dostawa zestawu 2 szt. kontenerów asenizacyjnych do ZUOK „Orli Staw” z podziałem 
na części”, prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2022 roku pod nr 2022/S 241-694993 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na 
podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do 
SWZ: 
Pytanie nr 1: 
„Czy Zamawiający określi czy długość obsługiwanych kontenerów, opisana w punktach: 
2.1.5 Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4800 mm do dł. max 7000 mm, 
oraz 
3.6.13 Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4900 mm do dł. max. 6500 mm, 
to długość wewnętrzna czy zewnętrzna kontenera do każdego z osobna?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że formułując wymóg dotyczący długości obsługiwanych kontenerów zarówno 
dla zabudowy hakowej jak i dla przyczepy miał na myśli długość zewnętrzną kontenera bez haka. 
 
Pytanie nr 2: 
„Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić zapis o konieczności wymiany przedmiotu zamówienia po 
wystąpieniu czwartej istotnej wady/usterki tej naprawionej części/elementu/podzespołu ? 
W przypadku awarii przełącznika, zaworu, wałka lub innego elementu składowego całego pojazdu, 
który zostanie naprawiony/wymieniony na nowy a jego awaria wystąpi po raz czwarty Zamawiający 
ma zamiar żądać wymiany całego pojazdu na nowy?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wystąpienie kolejnej czwartej istotnej (uniemożliwiającej korzystanie  
z przedmiotu zamówienia) usterki tej samej części/ elementu/ podzespołu może świadczyć  
o fabrycznej wadzie konstrukcyjnej przedmiotu umowy. Jeśli Zamawiający uzna że jest to tego typu 
wada to może żądać od Wykonawcy wymiany przedmiotu umowy na nowy. 
 
Pytanie nr 3: 
„Wymaganie przez Zamawiającego w pojeździe 3 piórowego zawieszenia na przedniej osi oraz rodzaj 

zabudowy usytułowanej blisko tejże osi (krótka, dzienna kabina) warunkują zastosowanie osi  

o nośności 9 t. To wymaga jednoczesnego zastosowania opon o rozmiarze 385/65 R22,5 (nośność). 

Czy zamawiający dopuszcza taki rozmiar ogumienia na przedniej osi?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zarówno zastosowanie na osi przedniej opon w rozmiarze 315-80 R22.5,  

jak i  385-65 R22.5 i zmienia w tym zakresie Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zmienia treść SWZ w 
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następujący sposób i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: 

1. pkt 3.1.1.24. Opisu przedmiotu zamówienia dla części II (Załącznik nr 1A do SWZ), 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.1.24. Opony osi przedniej szosowo - regionalne o rozmiarze 315-80 R22.5 lub 385-
65 R22.5,” 

 
2. pkt 1.15) Załącznika nr 3.1 do Formularza Oferty dla części I (Formularz Oferty dla części 

I stanowi Załącznik nr 3 do SWZ), otrzymuje następujące brzmienie:  
„15) Opony osi przedniej szosowo - regionalne o rozmiarze 315-80 R22.5 lub 385-65 
R22.5;” 
Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza Wzór Oświadczenia 
wykonawcy dotyczącego spełnienia wymaganych parametrów, stanowiący Załącznik nr 
3.1 do Formularza Oferty dla części I, uwzględniający wprowadzoną zmianę wraz z 
niezmienianym Załącznikiem nr 3 do SWZ (Wzór Formularza Oferty dla części I) oraz 
niezmienianym Załącznikiem nr 3.2. do Formularza Oferty dla części I (Wzór wykazu 
parametrów technicznych oferowanego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z 
urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów). 

 
3. pkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za 
pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w terminie do dnia 30 stycznia 2023 
roku do godz. 12:00.” 
 

4. pkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 30 
stycznia 2023 roku o godz. 12:15.” 
 

5. pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29 kwietnia 2023 roku. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”  

 

Powyższe odpowiedzi w części w jakiej modyfikują Specyfikację Warunków Zamówienia stają 

się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian. 

    

      Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz 
 

Załącznik do pisma z dnia 18 stycznia 2023 roku: 
1) Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia wymaganych parametrów, stanowiący 

Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty dla części I, uwzględniający wprowadzoną zmianę wraz z 
niezmienianym Załącznikiem nr 3 do SWZ (Wzór Formularza Oferty dla części I) oraz niezmienianym 
Załącznikiem nr 3.2. do Formularza Oferty dla części I (Wzór wykazu parametrów technicznych 
oferowanego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do 
przewozu kontenerów) 


