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Środa Wielkopolska, dnia 04 października 2019 r.  

 

 

Postępowanie nr LUKS/07/2019 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Leasing 

operacyjny wraz z dostawą samobieżnej zamiatarki z osprzętem” 

 

 

1. Działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust. 4 PZP, w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o 

wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

 

1) III. 3. SIWZ: „Zamiatarka przeznaczona do czyszczenia oraz utrzymania ulic i dróg z głowicą do szorowania na 

mokro powierzchni utwardzonych oraz z możliwością zamiatania bez wody w temperaturach ujemnych a także 

utrzymania zieleni”- czy Zamawiający w świetle zmian SIWZ opublikowanych 1 X 2019 dopuści urządzenie 

niewyposażone w głowicę do szorowania na mokro? 

Odpowiedź: 

TAK - Zamawiający dopuszcza urządzenie niewyposażone w głowicę do szorowania na mokro. Rezygnacja 

Zamawiającego  z głowicy szorującej była elementem modyfikacji SIWZ dokonanej w dniu 01.10.2019r. - 

zmiana treści działu III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4. ppkt 10). Zamawiający dokona stosownej 

zmiany treści SIWZ. 

 

 

2) P XVII. 2. SIWZ (IPO) „27) Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć naprawę gwarancyjną w terminie max. 48 

godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii telefonicznie lub za pośrednictwem faxu lub e-

mail’a)”- czy Zamawiający zgodzi się na podjęcie reakcji w ciągu maksymalnie 48 godzin przy rozpoczęciu 

naprawy w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii? 

 Odpowiedź: 

Tak - Zamawiający zgadza się na rozpoczęcie naprawy w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia 

awarii. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

 

 

2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający dokonuje zmiany:  

1) Działu III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamiatarka przeznaczona do czyszczenia oraz utrzymania ulic i dróg z możliwością zamiatania bez wody w 

temperaturach ujemnych, a także utrzymania zieleni. 

Zamiatarka wyposażona w dodatkowe akcesoria współpracujące: 

1) Myjkę ciśnieniową 

2) Zestaw koszący z możliwością zbierania pokosu do zbiornika 

3) Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłotów. 

4) Stojak do zbiornika. 

Zamiatarka musi być kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), 

technicznych oraz prawnych, spełniająca poniższe wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza złożenie 
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oferty z wyposażeniem zamiatarki wyższym (lepszym) niż opisane. Przedmiot zamówienia powinien 

odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne 

homologacje i certyfikat zgodności CE.” 

 

2) Działu XVII SIWZ IPU pkt 27, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć naprawę gwarancyjną w terminie max. 72 godzin od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego awarii telefonicznie lub za pośrednictwem faxu lub e-mail’a.” 

 

 

3. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

Nowy termin składania ofert: 10 października 2019 roku do godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 10 października 2019 roku do godz. 10:15. 

 

4. Zmianie ulegają zapisy części I SIWZ (IDW): 

1) Dział XI punkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez jego uszkodzenia, w biurze Lidera Usług 

Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. w sekretariacie, ul. Wiosny Ludów 3, w Środzie Wielkopolskiej 

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na wykonanie zamówienia pn. 

"Leasing operacyjny wraz z dostawą samobieżnej zamiatarki z osprzętem” 

Nie otwierać przed 10.10.2019r. godz. 10:15 

Koperta wewnętrzna:   

Należy umieścić nazwę i adres oferenta” 

 

2) Dział XII punkt 6 i 7 SIWZ otrzymują brzmienie: 

„6. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: w biurze Zamawiającego tj. ul. Wiosny Ludów 3, 63-

000 Środa Wielkopolska, sekretariat do dnia 10.10.2019r. godz. 10.00; 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2019. r. godz. 10.15; w biurze Zamawiającego tj. ul. Wiosny Ludów 3, 63-

000 Środa Wielkopolska, sekretariat. 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 



 

3 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.” 

5. SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.  

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

Załącznik: 

SIWZ – LUKS_07_2019 – ze zmianami 04.10.2019 r.  

 

 

 

 


