
Pytania dot.  zamówienia nr ZP.271.4.2018 pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu  
z zamontowana śmieciarką

PYTANIA  Wykonawców z dnia 24.07.2018r.:

1. Czy Zamawiający dopuszcza brak belki LED z 2 kogutami (z przodu i z tyłu)?
Odp.  Zamawiający  dopuszcza  brak  belki  LED  z  2  kogutami(z  przodu  i  tyłu),  lecz
wymagane jest umieszczenie koguta z przodu i z tyłu.

2. Czy  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  konstrukcyjne  aby  pojemność  skrzyni
ładunkowej wynosiła min 19m3?
Odp. Zamawiający dopuszcza aby pojemność skrzyni ładunkowej wynosiła min 19m3.

3. Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  przesunięcie  terminu  składania  ofert  do  dnia
31.07.2018r.? Prośba podyktowana jest okresem urlopowym i mniejszą dostępnością
osób wpisanych do KRS.
Odp. Na przesuniecie terminu składania ofert Zamawiający nie wyraża zgody.
 

4. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  przesuniecie  terminu dostawy pojazdu  do  dnia
14.09.2018 r.? Prośba podyktowana jest obecnie trwającym sezonem urlopowym i
mniejsza  dostępnością  pracowników.  Jednocześnie  informujemy,  że  zapewniamy
Zamawiającemu pojazd zastępczy od dnia 01.09.2018 roku do dnia 14.09.2018 roku.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu dostawy.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższe:
-  czas przyjazdu serwisu nie dłuższy niż 48h
- czas usunięcia usterki nie dłuższy niż 72h
Odp.  Zamawiający wyraża zgodę na poniższe:
- czas przyjazdu serwisu nie dłuższy niż 48h
- czas usunięcia usterki nie dłuższy niż 72h

6. Czy Zamawiający dopuszcza brak dołączenia wykazu o którym mowa w pkt 2 ppkt 2
SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza umowę konsorcjum w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej do wykonania co najmniej dostawy 2 nowych samochodów śmieciarek.

7. Czy  Zamawiający  dopuszcza  układ  napędowy  6x2/4,  druga  oś  skrętna,  trzecia  oś
napędowa jako rozwiązanie równoważne?
Odp. Zamawiający dopuszcza układ 3 osi, druga oś skrętna, trzecia oś napędowa. 

PYTANIA  Wykonawcy z dnia 25.07.2018r.:

1. Czy zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z rozstawem osi 3350 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z rozstawem  osi 3350mm.



2. Czy  zamawiający  dopuści  dostawę  podwozia  bez  elektrycznie  podgrzewanych  
i regulowanych lusterek wstecznych oraz bez centralnego zamka?
Odp.  Zamawiający  wymaga  lusterka  wsteczne  elektrycznie  podgrzewane  
i regulowane oraz centralny zamek.

3. Czy zamawiający dopuści dostawę podwozia z alternatorem 100A?
Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę podwozia z alternatorem 100A. 

4. SOTZ wymaga przeglądy gwarancyjne wykonywane będą zgodne z instrukcją obsługi
oraz  zaleceniami  Producenta  przez  serwis  Wykonawcy  nieodpłatnie  w  siedzibie
Zamawiającego  lub  w  przypadku  awarii  w  terenie  w  miejscu  awarii,  łącznie  z
materiałami eksploatacyjnymi oraz częściami wskazanymi do wymiany.
Odp. Zamawiający dopuszcza usunięcie awarii u siebie.

5. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów gwarancyjnych w serwisie ASO w
przypadku  możliwości  dojazdu  pojazdu  na  koszt  nabywcy  do  najbliższego  serwisu
Scania Opole 44 km lub Scania w Pietrzykowicach 71km?
Odp. W przypadku serwisu  w ASO nieodpłatnie do 50 km.
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