Suwałki, dnia 17.12.2021r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-1/2021/ZUK pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego, trzyosiowego samochodu CNG do
wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka.”
Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie 1:
Pytanie do § 4 ust. 1 wzoru umowy
Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia w następujący sposób: Wykonawca udziela
lub zapewnia udzielenie (...)
Uzasadnienie
Wykonawca niebędący producentem podwozia/zabudowy nie może samodzielnie udzielić
gwarancji niezależnej od gwarancji producenta. Wykonawca taki zapewnia udzielenie
gwarancji producenta Zamawiającemu. Wskazać przy tym należy, iż Wykonawca zapewnia u
producenta okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
Modyfikacja zapisu w umowie uzasadniona jest istotnym aspektem prawnym polegającym, na
tym, iż wykonawca który nie jest producentem podwozia czy zabudowy może jedynie
zapewnić udzielenie odpowiednio gwarancji na podwozie i zabudowę przez producenta
podwozi/ zabudowy. Żaden z wykonawców nie jest ani prawnie ani faktycznie w stanie
udzielić własnej samodzielnej gwarancji na tę część śmieciarki (podwozie/zabudowa/systemy
gps), której nie produkuje. W obrocie prawnym Wykonawca po prostu zapewnia na rzecz
Zamawiającego ich udzielenie przez producenta/importera śmieciarki gwarancji.
Pojazd zatem jako całość objęty jest gwarancją producenta podwozia i zabudowy jako
profesjonalistów w danej dziedzinie. Podmiot, który dostarcza pojazdy Zamawiającemu nie
wydaje zatem własnej dodatkowej gwarancji na produkt lecz zapewnia jej udzielenie
Zamawiającemu.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 4 ust. 1 umowy na:
„Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie Zamawiającemu na dostarczony samochód
rękojmi za wady na okres 24 miesięcy oraz:
- 24 miesięcznej gwarancji na zabudowę samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1., licząc od
dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
- …… miesięcznej gwarancji na podwozie samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1., licząc
od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.”
Pytanie 2:
Pytanie do § 4 ust. 5 wzoru umowy
Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu kar umownych do 20%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 3:
Pytanie do § 5 ust.1 wzoru umowy
Wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu „za każdy dzień opóźnienia” i zastąpienie go „za
każdy dzień zwłoki”. Zgodnie z art. 471 kc zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada
winy. Zastrzeganie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za ponoszenie
odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest przez niego
zawiniony. Zgodnie z art. 433 ust. 1 PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą
przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. Wykonawca prosi zatem o
zmianę postanowienia.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 5 ust. 1 lit. b) i c) umowy na:
„b) za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości
0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
c) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze oraz napraw gwarancyjnych
przez serwis mobilny w okresie gwarancji zabudowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień
zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 4 ust. 4 umowy,”
Pytanie 4:
Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy
Wykonawca prosi o wskazanie obowiązków Wykonawcy, których uchybienie będzie
skutkowało powstaniem prawa do odstąpienia od umowy.
Ukształtowanie prawo do odstąpienia od umowy za bliżej nie określone zachowania stanowi
przekroczenie zasad swobody umów i naruszenie zasad sprawiedliwości kontraktowej.
Podkreślenia wymaga, że jak stanowi orzecznictwo sądów powszechnych jak i Sądu
Najwyższego przepisy prawa, zasady współżycia społecznego stanowią kryteria ograniczające
swobodę umów (art. 3531 k.c.), służąc ochronie porządku moralnego i prawnego, nie
pozwalając na ułożenie stosunku prawnego w sposób odbiegający od powszechnie
akceptowanych założeń aksjologicznych. Sprawiedliwość kontraktowa może być naruszona
także wówczas, gdy dochodzi do istotnego naruszenia proporcji między obowiązkami
Wykonawcy, a potrzebą ochrony uzasadnionego interesu Zamawiającego, co ma miejsce w
przypadku ustalenia prawa do odstąpienia za niesprecyzowane naruszenia umowy;
Taki zapis nie jest zgodny z wyrażoną w art. 16 pzp zasadą proporcjonalności i stanowi
przekroczenie zasady swobody umów (art. 3531 kc) poprzez jednostronne narzucanie
zapisów, które są niejasne, nieprecyzyjne, a jednocześnie nakładają bardzo duże ryzyko dla
Wykonawcy. Takie postanowienie nie są stosowane na rynku zamówień.
Odpowiedź:
Obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy (Załącznik nr 5 do SWZ). Szczegółowe
wskazanie zaniedbań Wykonawcy zawierać będzie pisemne zawiadomienie, wzywające
Wykonawcę do ich usunięcia, w terminie zakreślonym przez Zamawiającego (§ 6 ust. 3
wzoru umowy).

Pytanie 5:
Pytanie do § 6 ust.1 pkt 4
Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 4, bowiem stanowi on przekroczenie zasady swobody
umów, a nadto nie spełnia zasady proporcjonalności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.
Pytanie 6:
Pytanie do SWZ, Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia ust.1 II ZABUDOWA –
parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego
w pkt. 1, 3, 4, 6 jest: „Twardość HB minimum 440; granica plastyczności RE min 1250;
granica wytrzymałości RM min. 1400”
Czy Zamawiający dopuści blachy spełniające parametry: Twardość HB minimum 420?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści blachy spełniające parametry: Twardość HB minimum 420.
Pytanie 7:
Pytanie do SWZ, Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia ust.1 II ZABUDOWA –
parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego
w pkt. 33 jest: „Pakiet serwisowy mobilny (z materiałami) 24 miesiące”
Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający w oferowanej kwocie wymaga tylko pakietu
serwisowego dla zabudowy?
Czy Zamawiający chciałby aby w kwotę całościową zostały również wliczone koszty
przeglądów serwisowych dla Podwozia?
Odpowiedź:
Zamawiający w oferowanej kwocie wymaga tylko pakietu serwisowego dla zabudowy.
Koszty przeglądów serwisowych dla Podwozia poniesie Zamawiający.
Pytanie 8:
Pytanie do SWZ, Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia ust.1 II ZABUDOWA –
parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego
w pkt. 18 jest: „Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana oraz lakierowana w barwach
Zamawiającego- kolor pomarańczowy”
Czy Zamawiający może wskazać konkretny numer koloru RAL?
Odpowiedź:
Numer koloru: RAL 2011.
Pytanie 9:
Załącznik, który został udostępniony na stronie postępowania i nosi nazwę „Załącznik nr 6
Wykaz dostaw.doc” po otwarciu dokumentu w prawym górnym rogu ma zapis/nazwę
„Załącznik nr 5 do SWZ”. Prosimy o modyfikację załącznika.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuszcza techniczną nośność wózka tylnego wynoszącą 19 000kg?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza technicznej nośności wózka tylnego wynoszącej 19 000kg.
Pytanie 11:
Czy Zamawiający dopuszcza silnik o mocy 320 KM i 1360 Nm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza silnika o mocy 320 KM i 1360 Nm.
Pytanie 12:
Czy Zamawiający dopuszcza mniejszą łączną pojemność zbiorników paliwa (800 litrów)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza mniejszej łącznej pojemności zbiorników paliwa (800l).
Pytanie 13:
Co dla zamawiającego znaczy „bieg pełzający"?
sformułowania.

Proszę o doprecyzowanie tego

Odpowiedź:
„Bieg pełzający” to bieg manewrowy, dzięki któremu kierowca może się poruszać z
bezpieczną prędkością na terenie zamieszkałym, w ciasnej zabudowie, z prędkością około
1 km/h.
Pytanie 14:
Czy Zamawiający dopuszcza przystawkę od skrzyni biegów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza przystawki od skrzyni biegów.
Pytanie 15:
Czy Zamawiający dopuszcza halogenowe światła do jazdy dziennej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza halogenowych świateł do jazdy dziennej.

Ujednoliconą Specyfikację Warunków Zamówienia Zamawiający umieści na stronie
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