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Konin, dnia 07.04.2021 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE 

SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ II 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługi „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych” 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZOP 00024402/01, 

data zamieszczenia: 29.03.2021 r. 

 

Na podstawie art. 284 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych            

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, (dalej zwanej 

SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I) pn.: „Dostawa                  

w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu do 

zbierania i transportu odpadów komunalnych” 

 

 
1. Wymagania (parametry techniczne) jakim musi odpowiadać oferowany pojazd. ZABUDOWA: 

1.1.  Czy Zamawiający zgodzi się, aby pojemność skrzyni ładunkowej była liczona z dokładnością 
+/- 5%? Uzyskanie dokładniejszego wyniku przy projektowaniu konstrukcji stalowych jest 

utrudnione ze względu na dopuszczalną tolerancję używanych materiałów. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę i uzna za spełnienie warunku jeśli pojemność skrzyni 
ładunkowej będzie wynosić min 16 m3 z dokładnością do +/- 5%. 

 
1.2 . Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek pojemności wanny załadunkowej, jeżeli będzie 

on liczony jako objętość kosza zasypowego do wysokości krawędzi wrzutnika? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na taki sposób liczenia pojemności wanny załadunkowej. 
 

2. Rozdział XXI  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
2.1.  Pytanie do pkt 13  

Wykonawca prosi o objęcie pojazdu odpowiedzialnością gwarancyjną i rezygnacji z rękojmi. 
 

       Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2.2.  Pytanie do pkt 16 
Wykonawca prosi o informację czy termin wyznaczony będzie odpowiedni do rodzaju, specyfiki 

wady.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że termin wyznaczony będzie odpowiedni do rodzaju i 
specyfiki wady. 

 
 



2.3.  Pytanie do pkt 17 

Wykonawca prosi o zmianę terminu zgłoszenia wady z 10 dni na niezwłoczne powiadomienia o 

wadzie 
Poinformowanie o wadzie ma istotne znaczenie dla możliwości szybkiej reakcji i zapobieżenia 

rozwojowi wady czy powstanie w związku z jej zaistnieniem dalszych szkód. W przypadku 
wystąpienia wady jej  możliwie szybkie zdiagnozowanie i przystąpienie do usunięcia może 

zapobiegać powstaniem dalszych wad czy szkód. Dlatego też poinformowani o wadzie dopiero po 

upływie 10 dni nie ma uzasadnienia w względach technicznych, wbrew pozorom nie uwzględnia 
interesu Zamawiającego – (zapewnienie pojazdu zastępczego zgodnie z pkt 19) i może prowadzić 

do powstanie szkody, za którą odpowiedzialność nie będzie ponosił Wykonawca.  
Zawiadomienie o wadzie po 10 dniach może prowadzić do braku możliwości realizacji obowiązków 

gwarancyjnych jak również rękojmianych. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2.4.  Pytanie do pkt 27 lit. a), lit b), lit. c); lit. d) 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu o treści „opóźnienie” i zastąpienie go zwłoką. 

Zgodnie z art. sprzecznego z art. 433 pkt 1 pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą 
przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione 
okolicznościami lub zakresem zamówienia; 
Naliczanie kar umownych za opóźnienie jest sprzeczne z art. 433 pkt 1 pzp i zastrzeżenie to nie 
będzie odnosić skutku wobec Wykonawców.  Zgodnie z art. 58 § 1 i 3 kc takie postanowienie jako 

sprzeczne z ustawą i nieważne. 
Nadto wskazać należy, iż kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego 

zryczałtowaną postać. W związku z faktem, iż zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada 

winy (art. 471 kc) zastrzeganie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za 
ponoszenie odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę i aktualizuje SWZ. 

 
2.5.  Pytanie do postanowienia pkt 27 lit. b);  lit. e)  

Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej z 20% do 15% lub 10% 
Zastrzeżenie kary w wysokości 20% jest bardzo wysokie i naraża Wykonawcę na istotne ryzyka.  

Również na rynku zamówień publicznych stosowane są kary niższe. Tytułem przykładu 

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. w przetargu 
PGKiM – DAP 26.2.2021 zastrzegło karę umowną w wysokości 10% wartości umowy; 

b) TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w przetargu 2-ZP/2021 zastrzegło 
karę w wysokości 10% wartości netto; 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
2.6.  Pytanie do postanowienie pkt 28 

Wykonawca prosi o stosowanie kar umownych jako podstawy odpowiedzialności. 
 

       Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu o rozstawie osi 4150mm? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

 
 



4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 9 biegowej manualnej  skrzyni biegów z biegiem 

pełzającym, dedykowanej dla sektora komunalnego? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści przednie zawieszenie o nośności 7500 kg? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 200 l? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w zbiornik płynu AdBlue o poj. 25 l? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w radio samochodowe z 
systemem głośnomówiącym zamontowanym w autoryzowanej stacji obsługi? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
9. Czy Zamawiający dopuści skrzynię ładunkową bez ożebrowania o przekroju owalnym z blachy o 

gr. 3 mm, podłogę półokrągłą z blachy trudnościeralnej o grubości 4 mm?  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

10. Czy pojemniki używane  przez Zamawiającego posiadają obowiązujące normy wykonania EN 840-
1  do EN 840 -3?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Pojemniki używane przez Zamawiającego posiadają obowiązujące normy wykonania 

EN 840-1 do EN 840-3. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści zabudowę z wanną zasypową wykonaną z blachy trudnościeralnej o 
grubości 6 mm? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
12. Czy Zamawiający dopuści siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
13. Czy Zamawiający dopuści zabudowę kilkakrotnie gruntowaną i lakierowaną w kolorze RAL 2011? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
14. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli wrzutnik z systemem 

załadunku  automatycznego?  



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga wrzutnika z systemem załadunku automatycznego. 
 

15. Czy Zamawiający dopuści system informacji kierowcy  o zajętych  stopniach bez podania który to 
stopień? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
16. Złożenie oferty w postępowaniu pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych.” jest niemożliwe – 
Zamawiający nie posiada skrzynki na ePuap 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Z przyczyn technicznych oferty oraz wszelkie dokumenty należy składać pod 

następującym adresem: 
/3062011/SkrytkaESP 

17. Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu składania ofert do 14.04.2021r. z uwagi na 
konieczność analizy odpowiedzi na pytania do SWZ oraz uzyskania zgód i decyzji korporacyjnych 

umożliwiających złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 14.04.2021 r., 
w związku z czym dokonuje się zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 


