Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu
ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych
(śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, tj. Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. – udzielone w oparciu o treść art. 38 ust.
1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.).
Odpowiedzi stanowią uszczegółowienie SIWZ i są wiążące w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd w kolorze kabiny białym zbliżonym do RAL 9010?
Odpowiedź nr 1.
Tak, Zamawiający dopuszcza pojazd w kolorze kabiny białym zbliżonym do RAL 9010.
Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z ramą w kolorze ciemny szary grafit?
Odpowiedź nr 2.
Tak, Zamawiający dopuszcza pojazd z ramą w kolorze ciemny szary grafit.
Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w modułowy system oczyszczania spalin
z katalizatorem, filtrem DPF oraz system SCR i poziomym wylotem rury wydechowej
skierowany w dół?
Odpowiedź nr 3.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w modułowy system oczyszczania
spalin z poziomym wylotem rury wydechowej skierowanym w dół.
Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w kabinę bez wywietrznika dachowego?
Odpowiedź nr 4.
Tak, Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w kabinę bez wywietrznika dachowego.
Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający dopuści 2 siłowniki hydrauliczne prasy zgniatającej na zewnątrz odwłoka
oraz zgarniaka zamontowane wewnątrz odwłoka tłoczyskami w dół?
Odpowiedź nr 5.
Tak, Zamawiający dopuści 2 siłowniki hydrauliczne prasy zgniatającej na zewnątrz odwłoka
oraz zgarniaka zamontowane wewnątrz odwłoka tłoczyskami w dół.
Pytanie nr 6.
W odniesieniu do zapisu "Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające
bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych

w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka)" prosimy o uzupełnienie informacji czy
na pojeździe ma zostać zamontowany sam sterownik GPS, czy też mają być monitorowane
inne parametry np. otwarcie odwłoka, zużycia paliwa, identyfikacja kierowców itp.? Proszę
o wskazanie konkretnych funkcjonalności.
Odpowiedź nr 6.
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie
położenia pojazdu, otwarcia odwłoka, zużycia paliwa oraz identyfikację kierowców.
Pytanie nr 7.
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu o dopuszczalnej ładowności 3800 kg?
Biorąc pod uwagę dopuszczalną masę całkowitą pojazdu 11900 kg, masę podwozia gotowego
do jazdy oraz masę zabudowy według specyfikacji wymaganej przez Zamawiającego nie jest
możliwe uzyskanie ładowności 4500 kg.
Odpowiedź nr 7.
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu o dopuszczalnej ładowności 3800 kg.
Pytanie nr 8.
Czy w okresie gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty okresowych przeglądów
serwisowych podwozia i zabudowy wraz z kosztem wymiany części eksploatacyjnych oraz
będzie w celu wykonania przeglądu podwozia dojeżdżał do najbliższego autoryzowanego
punktu serwisowego?
Odpowiedź nr 8.
Tak, w okresie gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty okresowych przeglądów
serwisowych podwozia i zabudowy wraz z kosztem wymiany części eksploatacyjnych oraz
będzie w celu wykonania przeglądu podwozia dojeżdżał do najbliższego autoryzowanego
punktu serwisowego.
Pytanie nr 9.
Prosimy o odstąpienie od wymogu ponoszenia przez Wykonawcę kosztu transportu pojazdu
w celu naprawy do punktu serwisowego i po naprawie do siedziby Zamawiającego
w stosunku do podwozia. Oszacowanie takiego kosztu na etapie składania ofert jest
niemożliwie i opierało by się na szacunkowym wyliczeniu które zawyżyło by cenę
samochodu, a w trackie eksploatacji pojazdu mogłoby się okazać że Zamawiający poniósł by
w cenie zakupu koszt usługi z której by nie korzystał w przypadku bezawaryjnej pracy
podwozia.
Odpowiedź nr 9.
Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 10.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na weksel wraz z porozumieniem wekslowym?
Odpowiedź nr 10.
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na weksel wraz z porozumieniem wekslowym.
Pytanie nr 11.
Czy Zamawiający pokryje koszty rejestracji pojazdu w formie refaktury?

Odpowiedź nr 11.
Tak, Zamawiający pokryje koszty rejestracji pojazdu w formie refaktury.
Pytanie nr 12.
Prosimy o zmniejszenie kar umownych za przekroczenie terminu dostawy z 0,5% na 0,05%
za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary jest obecnie nieadekwatna do możliwych do
poniesienia przez Zamawiającego kosztów w przypadku opóźnienia w dostawie.
Odpowiedź nr 12.
Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 13.
Prosimy o przesłanie dokumentów finansowych w celu weryfikacji zdolności kredytowej tj.
bilans i rachunek zysków i strat za 2017r (sprawozdanie) oraz za bieżący okres 2018r (może
być F01)
Odpowiedź nr 13.
Dokumenty finansowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 14.
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert na 06-09-2018. Prośbę swoją kierujemy ze
względu na konieczność otrzymania od Państwa odpowiedzi na pytania, uzyskania
dokumentów finansowych oraz przeprowadzenia weryfikacji kredytowej i przygotowania
dokumentacji przetargowej z konsorcjantem.
Odpowiedź nr 14.
Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 05.09.2018 r.
Pytanie nr 15.
Czy Zamawiający dopuszcza kolor kabiny biały zbliżony do RAL 9010.
Odpowiedź nr 15.
Tak, Zamawiający dopuszcza kolor kabiny biały zbliżony do RAL 9010.
Pytanie nr 16.
Czy Zamawiający dopuszcza ramę podwozia w kolorze ciemny szary grafit.
Odpowiedź nr 16.
Tak, Zamawiający dopuszcza ramę podwozia w kolorze ciemny szary grafit.
Pytanie nr 17.
Czy Zamawiający dopuszcza układ wydechowy modułowy z poziomym wylotem rury
wydechowej skierowanym w dół. Przy zastosowaniu układu modułowego przy silniku
z normą emisji Euro6 nie ma większego znaczenia skierowanie wylotu spalin.
Odpowiedź nr 17.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza układu wydechowego modułowego z poziomym wylotem
rury wydechowej skierowanym w dół.
Pytanie nr 18.
Czy Zamawiający dopuszcza kabinę bez wywietrznika dachowego. Przy klimatyzacji
wywietrznik dachowy wydaje się rozwiązaniem zbędnym.

Odpowiedź nr 18.
Tak, Zamawiający dopuszcza kabinę bez wywietrznika dachowego.
Pytanie nr 19.
Czy Zamawiający dopuści ładowność pojazdu 4200 kg.
Odpowiedź nr 19.
Tak, Zamawiający dopuści ładowność pojazdu 4200 kg.
Pytanie nr 20.
Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 3.09.2018r. Okres urlopowy oraz forma
finansowania jaką wybrał Zamawiający są czynnikami nie pozwalającymi przygotowanie
oferty w tak krótkim czasie.
Odpowiedź nr 20.
Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 05.09.2018 r.
Pytanie nr 21.
Czy zamawiający dopuści maksymalną wysokość pojazdu 2800 mm od podłoża /podwozie +
zabudowa/
Odpowiedź nr 21.
Tak, Zamawiający dopuści maksymalną wysokość pojazdu 2800 mm od podłoża /podwozie +
zabudowa/.

