Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

01/ZP/2017

Odpowiedzi Zamawiającego nr 1
na pytania Wykonawców
do
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

„Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów
ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.”
KOD CPV :

34.14.45.20 – 9 Cysterny do gromadzenia ścieków
34.11.40.00 – 9 Pojazdy specjalne

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Chocianowie.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
•

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) – zwana w dalszej części „Pzp”;

•

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

•

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254);

•

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

ZATWIERDZONO:
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego
Sp. z o. o. w Chocianowie
/-/ Paweł Najdek

Chocianów, 08.06.2017 r.
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W odpowiedzi na wiosek Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytania nr 1:
Czy Zamawiający dopuści pojemniki zamykane na klucz do przewozu wyposażenia wykonane z
aluminium? Jest to materiał wytrzymały i dużo lżejszy co jest ważne pod względem nie
przekraczania dozwolonych nacisków na osie zabudowy.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza pojemniki zamykane na klucz do przewozu wyposażenia wykonane z
aluminium.
Pytanie nr 2:
Prosimy ze względu na rozbieżności pomiędzy SWIZ część II a SWIZ część III o podanie czy
Zamawiający chce aby dostarczony pojazd był ubezpieczony w zakresie OC,NW, AC na okres 1
miesiąca czy 12 miesięcy?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający chce aby dostarczony pojazd był ubezpieczony w zakresie OC, NW, AC na okres
min. 1 miesiąca.
Pytanie nr 3:
Czy zamiast świadectw homologacji na pojazd kompletny wystarczającym jest dopuszczenie
jednostkowe pojazdu do ruchu wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
zgodnie z prawem o ruchu drogowym?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuszcza, zamiast świadectwa homologacji, dopuszczenie jednostkowe pojazdu do
ruchu wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z prawem o ruchu
drogowym.
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