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Dotyczy: Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego specjalnego -
pojazdu wielofunkcyjnego nośnika sprzętu komunalnego

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Zapis SIWZ brzmi:
„Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub c iągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;  w przypadku świadczeń okresowych lub c iągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu sk ładan ia  o fer t  a lbo  wn iosków o  dopuszczen ie  do udz ia łu
w postępowaniu”
Czy Zamawiający dopuszcza referencje i inne dokumenty potwierdzające
wykonanie dostaw na pojazdy wielofunkcyjne powyżej 3,5 t jako nośniki sprzętu
komunalnego, np. z zabudową zamiatarki oraz dodatkowym osprzętem zimowym,
natomiast wyposażenie jak pojazdu ciężarowego lecz bez klasyfikacji samochód
ciężarowy
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza referencje dla pojazdów posiadających homologację
typu w kategorii N2.

Pytanie nr 2:
W SIWZ pkt 3 ppkt 8. jest:
„Silnik 4 – cylindrowy diesla, spełniający wymagania nomy Euro VI-C, moc nie
mniejsza niż 105 kW i nie większa niż 115 kW, układ oczyszczania spalin SCR.”
Czy Zamawiający dopuści silnik z normą Euro VI-D – obecnie obowiązującą?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadził modyfikacje treści SIWZ, wprowadził ZAŁĄCZNIK NR
5_szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia_nowy
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Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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