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 Olecko, 2021.04.21 

 

dot.: przetargu nieograniczonego  z dnia 26.03.2021 o nr referencyjnym 
TBS.ZP.5.2021, którego przedmiotem jest „Dostawa pojazdów służących do 
odbioru odpadów z podziałem na 5 części” 
 
 

WYJAŚNIENIE II 
 

Pytanie nr 1 
 
SWZ Termin wykonania Zamówienia.  
 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę:  
Termin realizacji Zamówienia-6 tygodni od dnia podpisania umowy?   
 

Odpowiedź nr 1 

 

Zamawiający zmienia zapis w Specyfikacja Warunków Zamówienia  

pkt 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA z: 

Termin realizacji zamówienia- 4 tygodnie od dnia podpisania umowy 

na następujący: 

pkt 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA z: 

Termin realizacji zamówienia-  nie później niż do 11.06.2021 r. 

 

Pytanie nr 2 
 

Wzór umowy 

§5 Kary Umowne 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na:  

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

a) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie, w wysokości 0,05% wartości netto 

zamówienia, naliczonej za każdy dzień zwłoki/nie mniej niż 100 PLN za każdy dzień 

zwłoki, 

b) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem technicznym lub 

niezgodnym z OPZ, w wysokości 5% wartości netto zamówienia, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zamówienia oraz w okresie 

gwarancji w wysokości 0,05% wartości netto zamówienia, naliczone za każdy dzień 

zwłoki/nie mniej niż 100 zł PLN za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1? 
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Odpowiedź nr 2 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Załącznik nr 5 TBS, Wzór umowy 

§5 Kary Umowne 

 

 
Pytanie nr 3 
 
Wzór umowy 
§6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak to jest w 

SWZ punkt 20? 

 

Odpowiedź nr 3 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Załącznik nr 5 TBS, Wzór umowy 

§5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Pytanie nr 4 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 2 

Dane techniczne pojazdu: rok produkcji nie starszy niż 2011 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: rok produkcji nie starszy niż 2009? 

 

Odpowiedź nr 4 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 2,z: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

c) rok produkcji: nie starszy niż 2011; 

na następujący: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

c) rok produkcji: nie starszy niż 2009; 

 

Pytanie nr 5 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 2 

Dane techniczne pojazdu: przebieg nie więcej niż 200 000 km 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: nie więcej niż 250 000 km? 

 

Odpowiedź nr 5 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 2,z: 
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2. Dane techniczne pojazdu: 

d) przebieg: nie więcej niż 200 000 km; 

na następujący: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

d) przebieg: nie więcej niż 250 000 km; 

 

Pytanie nr 6 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 2 

Dane techniczne pojazdu: pneumatyczne zawieszenie przód i tył 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: pneumatyczne zawieszenie przód i tył lub 

przód stalowe i tył pneumatyczne? 

 

Odpowiedź nr 6 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 2,z: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

j) pneumatyczne zawieszenie przód i tył; 

na następujący: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

j) pneumatyczne zawieszenie przód i tył lub przód stalowe i tył pneumatyczne; 

 

Pytanie nr 7 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 2 

Dane techniczne pojazdu: centralny zamek 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: centralny zamek lub manualny? 

 

Odpowiedź nr 7 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 2,z: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

t) centralny zamek; 

na następujący: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

t) centralny zamek lub manualny; 

 

Pytanie nr 8 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 2 
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Parametry techniczne zabudowy: zabudowa dwukomorowa, rok produkcji nie starszy niż 

2011 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: zabudowa dwukomorowa, rok produkcji 

nie starszy niż 2009? 

 

Odpowiedź nr 8 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 2,z: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

a) zabudowa dwukomorowa, rok produkcji: nie starszy niż 2011; 

na następujący: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

a) zabudowa dwukomorowa, rok produkcji: nie starszy niż 2009; 

 

Pytanie nr 9 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 2 

Dane techniczne pojazdu: funkcja automatycznego wstrząsania pojemników w trakcie ich 

opróżniania 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: funkcja automatycznego wstrząsania 

pojemników w trakcie ich opróżniania lub bez tej funkcji? 

 

Odpowiedź nr 9 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 2,z: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

j) funkcja automatycznego wstrząsania pojemników w trakcie ich opróżniania; 

na następujący: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

j) funkcja automatycznego wstrząsania pojemników w trakcie ich opróżniania lub bez tej 

funkcji; 

 

Pytanie nr 10 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 2 

Dane techniczne pojazdu: sterowanie płytą wypychającą z pulpitu sterowniczego 

znajdującego się w kabinie kierowcy oraz z tyłu zabudowy 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: sterowanie płytą wypychającą z pulpitu 

sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy oraz z tyłu zabudowy lub z boku 

zabudowy? 
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Odpowiedź nr 10 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 2,z: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

n) sterowanie płytą wypychającą z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie 

kierowcy oraz z tyłu zabudowy; 

na następujący: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

n) sterowanie płytą wypychającą z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie 

kierowcy oraz z tyłu zabudowy lub z boku zabudowy; 

 

Pytanie nr 11 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 3 

Dane techniczne pojazdu: rok produkcji nie starszy niż 2014 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: rok produkcji 2013, pierwsza rejestracja 

2014? 

 

Odpowiedź nr 11 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 3,z: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

c) rok produkcji: nie starszy niż 2014; 

na następujący: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

c) rok produkcji: nie starszy niż 2013; 

 

 

Pytanie nr 12 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 3 

Dane techniczne pojazdu: pneumatyczne zawieszenie przód i tył 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: pneumatyczne zawieszenie przód i tył lub 

przód stalowe i tył pneumatyczne? 

 

Odpowiedź nr 12 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 3,z: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

j) pneumatyczne zawieszenie przód i tył; 

na następujący: 
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2. Dane techniczne pojazdu: 

j) pneumatyczne zawieszenie przód i tył lub przód stalowe i tył pneumatyczne; 

 

Pytanie nr 13 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 3 

Dane techniczne pojazdu: centralny zamek 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: centralny zamek lub manualny? 

 

Odpowiedź nr 13 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 3,z: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

t) centralny zamek; 

na następujący: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

t) centralny zamek lub manualny; 

 

Pytanie nr 14 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 3 

Parametry techniczne zabudowy: funkcja automatycznego wstrząsania pojemników w 

trakcie ich opróżniania 

 

Czy Zamawiąjący dopuszcza zmianę zapisu na: funkcja automatycznego wstrząsania 

pojemników w trakcie ich opróżniania lub bez tej funkcji? 

 

Odpowiedź nr 14 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 3,z: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

j) funkcja automatycznego wstrząsania pojemników w trakcie ich opróżniania; 

na następujący: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

j) funkcja automatycznego wstrząsania pojemników w trakcie ich opróżniania lub bez tej 

funkcji; 

 

Pytanie nr 15 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 3 
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Dane techniczne pojazdu: sterowanie płytą wypychającą z pulpitu sterowniczego 

znajdującego się w kabinie kierowcy oraz z tyłu zabudowy 

 

Czy Zamawiąjący dopuszcza zmianę zapisu na: sterowanie płytą wypychającą z pulpitu 

sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy oraz z tyłu zabudowy lub z boku 

zabudowy? 

 

Odpowiedź nr 15 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 3,z: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

n) sterowanie płytą wypychającą z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie 

kierowcy oraz z tyłu zabudowy; 

na następujący: 

3. Parametry techniczne zabudowy: 

n) sterowanie płytą wypychającą z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie 

kierowcy oraz z tyłu zabudowy lub z boku zabudowy; 

 

Pytanie nr 16 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 4 

Dane techniczne pojazdu: kabina kierowcy trzyosobowa 

 

Czy Zamawiąjący dopuszcza zmianę zapisu na: kabina kierowcy trzyosobowa lub dwu 

osobowa? 

 

Odpowiedź nr 16 

 

Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 4,z: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

m) kabina kierowcy trzyosobowa; 

na następujący: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

m) kabina kierowcy trzyosobowa lub dwuosobowa; 

 

Pytanie nr 17 
 
Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 4 

Dane techniczne pojazdu: centralny zamek 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: centralny zamek lub manualny? 

 

Odpowiedź nr 16 
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Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 6 do SWZ, Część 4,z: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

t) centralny zamek; 

na następujący: 

2. Dane techniczne pojazdu: 

t) centralny zamek lub manualny; 

 


