
Augustów dnia 22 grudnia 2017 r. 

 

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o. 

 
Numer postępowania 2/2017 

 

przetarg na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów 

specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu” 

 

 

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp 

(czwarta informacja w trybie art. 38 ust. 2 pzp) 

 

W związku z wpływem zapytań Wykonawców Zamawiający przedstawia treść zapytań 

Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

 
1) PYTANIE: 

„Dotyczy załącznika nr 2 – Opis przedmiotu Zamówienia, Część druga – samochód 

specjalistyczny „mały” Wymagane parametry zabudowy pkt 3: 

Czy poprzez zapis: „Zabudowa owalna bez ożebrowania zewnętrznego” Zamawiający 

rozumie, że zabudowa śmieciarki powinna posiadać ściany boczne gładkie bez jakichkolwiek 

przetłoczeń lub ożebrowania oraz gładko zaokrąglone krawędzie ścian i podłogi.”  

 

ODPOWIEDŹ: 

Przez zapis (załącznik nr 2, część druga - samochód specjalistyczny - "mały", wymagane 

parametry zabudowy pkt 3) "Zabudowa owalna bez ożebrowania zewnętrznego" 

Zamawiający rozumie, że zabudowa śmieciarki powinna posiadać ściany boczne gładkie. 

 

2) PYTANIE: 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 3 – istotne elementy umowy 

Czy Zamawiający przewiduje kary za opóźnienie w dostawie oferowanych śmieciarek 

zarówno w zadaniu pierwszym na dużą śmieciarkę jak i w zadaniu drugim na małą 

śmieciarkę? 



Ze względu na fakt, że Zamawiający nie zamieścił takiej informacji w SIWZ prosimy o 

wyjaśnienie czy mamy rozumieć, że takich kar nie będzie? Jeśli jednak Zamawiający 

przewiduje naliczenie kar za opóźnienie, prosimy o sprecyzowanie w jakiej wysokości będą 

one naliczane po wskazanej dacie dostawy przez Wykonawcę. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewidział kar umownych za opóźnienie. Jednakże na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego w przypadku opóźnienia 

Zamawiający będzie domagał się od Wykonawcy odszkodowania za poniesioną z tego tytułu 

szkodę, w tym utracone zyski. Informujemy, iż od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu 

dostawy samochodu/samochodów Zamawiający uzależni termin zawarcia umów ze swoimi 

kontrahentami. Jeśli z powodu opóźnienia Wykonawcy Zamawiający będzie sam musiał 

zapłacić kary umowne swoim kontrahentom, bądź dojdzie do rozwiązania umowy na 

wykonywanie usług przez Zamawiającego, bądź Zamawiający będzie musiał ponieść 

dodatkowe koszty, np. najmu sprzętu to zwrotu takich kosztów będzie żądał od Wykonawcy. 

 

3) PYTANIE: 

Dotyczy podwozie / Część druga – samochód specjalistyczny „mały”.  
Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw kół tylnych wynoszący 1425 mm?  
 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Wynika to z SIWZ zał. nr 2 część IV A pkt 22, gdzie dopuszczamy rozstaw kół tylnych 
max 1475 mm, czyli obejmuje to wartość 1425 mm. 
 
 

4) PYTANIE: 

Dotyczy podwozie / Część druga – samochód specjalistyczny „mały”.  
Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw kół przednich wynoszący 1475 mm?  
 

ODPOWIEDŹ: 

 

Nie. Wynika to z SIWZ zał. nr 2 część IV A pkt 23, gdzie dopuszczamy rozstaw kół 
przednich max 1425 mm. 
 

5) PYTANIE: 

 
Dot. części I – samochód specjalistyczny „duży” 
Czy Zamawiający dopuszcza wrzutnik wykonany ze stali nierdzewnej. 

 
ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

6) PYTANIE: 



Dot. części I – samochód specjalistyczny „duży” 
Czy Zamawiający dopuszcza siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. Wymaganie określone w SIWZ, zał. nr 2 część III B pkt 11. 

 

7) PYTANIE: 

Dot. części I – samochód specjalistyczny „duży” 
Czy Zamawiający pominie układ, który nie podnosi obrotów silnika podczas załadunku 

pojemników? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. Wymaganie określone w SIWZ, zał. nr 2 część III B pkt 18 


