Orli Staw, dnia 25 sierpnia 2022 roku
JRP.271.1.3.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego
samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów
z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK „Orli Staw”,
prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 12 sierpnia 2022 roku pod nr 2022/S 155-440769

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. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące kontenery(wymiar zewnętrzny bez ucha
zaczepowego) w zakresie 4800- 7000 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące kontenery o długości od 4800 mm do 7000 mm
i zmienia w tym zakresie wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie hakowe z ramieniem teleskopowym wykonanym w technologii
bez ślizgowej? Konstrukcja urządzenia oraz wysoce zaawansowany proces jego produkcji gwarantują
dokładność wykonania ramienia oraz jego kieszeni, co pozwala na pracę bez dodatkowych
elementów ślizgowych. Materiał ramienia oraz kieszeni ma taką samą twardość, co powoduje brak
zużycia tych elementów przez cały okres eksploatacji urządzenia, znacząco dłuższy niż wymagane
przez Zamawiającego 5 lat
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzenia hakowego z ramieniem teleskopowym wykonanym
w technologii bez ślizgowej. Z doświadczeń eksploatacyjnych Zamawiającego wynika,
że zastosowanie ślizgów znacznie wydłuża żywotność ciężko i intensywnie eksploatowanego
urządzenia hakowego.
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z wnioskiem do doprecyzowanie OPZ w pkt. 1.2.1.8 poprzez określenie sposobu
wymiany końcówki bez konieczności jej spawania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w przywołanym w pytaniu wymaganiu dotyczącym wymienności końcówki
hakowej nie wyklucza wymiany końcówki hakowej poprzez wycięcie i spawanie.
Pytanie nr 4:
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia zdolności technicznej
lub zawodowej poprzez wykazanie się wykonaniem dwóch dostaw fabrycznie nowych samochodów
ciężarowych z urządzeniem hakowym i przyczepą.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg wykazania się należytym wykonaniem trzech dostaw fabrycznie
nowych samochodów ciężarowych z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów.
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Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść SWZ w
następujący sposób i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania:
1. pkt 1.2.1.5. Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje następujące
brzmienie:
„1.2.1.5. Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4800 mm do dł. max 7000 mm,”
2. pkt 2.4) Załącznika nr 3.1. do Formularza Oferty - Wzór Oświadczenia wykonawcy
dotyczącego spełnienia wymaganych parametrów otrzymuje nowe brzmienie nadane
Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. Poniżej Zamawiający przedstawia nowe brzmienie
zmienianych parametrów:
„2.4) Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4800 mm do dł. max 7000 mm;”
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 19 września 2022 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 19
września 2022 roku o godz. 12:15.”
5. pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17 grudnia 2022 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
Z-ca Dyrektora
ds. technicznych i utrzymania ruchu
(-)
Piotr Szewczyk
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Załącznik do pisma z dnia 25 sierpnia 2022 roku:
1) Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty uwzględniający wprowadzone zmiany SWZ
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