Przedsi ę biorstwo Komunalne
w Kruszwicy Sp. z o.o.
Kruszwica, dn. 14.02.2020r.
Zamawiaj ący
Przedsi ę biorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o.
ul. Gopla ń ska 2, 88 -150 Kruszwica
Do wiadomości
uczestników post ę powania

Dotyczy: postę powania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego prl. „Zakup fabrycznie nowego samochodu z tac ą ociekową do usuwania
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z kontenerów KP-7. SM-1100 oraz odpadów
segregowanych typu szkło, plastik, makulatura i ulegaj ących biodegradacji"
Nr post ę powania nadany przez Zamawiaj ącego: ZP/PN/2/2020.
Pytania i odpowiedzi
Zamawiaj ą cy, Przedsi ę biorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o., dzia łaj ąc na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 1843
t. jedn.) przekazuje tre ść pyta ń nadesłanych przez wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiaj ącego,
tj.:
Pytanie nr 1. Dotyczy projektu umowy - 7 pkt. 3:
Czy Zamawiaj ą cy wyrazi zgod ę, aby Wykonawca zapewni ł :
dojazd serwisu w ci ągu 48 godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia
zapewnił usuniecie wady/awarii w ci ągu 5 dni roboczych liczonych od zg łoszeniu
usterki/awarii przez Zamawiaj ą cego?
Odpowied ź :
W odpowiedzi na powy ższe pytanie, zamawiaj ący wyja ś nia, ż e wyra ża zgod ę na proponowane
zamiany, w zwi ązku z czym § 7 pkt. 3 projektu umowy otrzymuje nast ę puj ące brzmienie, tj.:

„Wykonawca zapewnia dojazd serwisu w ci ągu 48 godzin (dni robocze) od otrzymania
zgłoszenia oraz zapewnia usunięcie wady/awarii w terminie nie dłuższym niż 5 dni (dni
robocze). Za zgod ą Zamawiającego wyrażon ą na piśmie, termin usuni ęcia wady/awarii mo że
być przedłużony. W przypadku naprawy trwaj ącej dłużej niż 3 dni (dni robocze) Wykonawca
zapewni na swój koszt pojazd zastępczy o parametrach zbliżonych do przedmiotu Umowy, na
okres naprawy. Pojazd zastępczy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie
do 120 godzin (dni robocze) od chwili zg łoszenia konieczności usunięcia wady/ awarii;"
Pytanie nr 2. Dotyczy projektu umowy - 8 pkt. 4:
Czy Zamawiaj ący wyrazi zgod ę na obni żenie łącznej wysoko ści kar umownych do poziomu 10%
wynagrodzenia netto zaoferowanego przedmiotu zamówienia?
Odpowied ź :
W odpowiedzi na powy ższe pytanie, zamawiaj ący wyja ś nia, że nie wyra ża zgody na proponowane
zmiany wskazanych zapisów projektu umowy. Wskazane zapisy projektu umowy pozostaj ą bez zmian.

1

.............

~~
Píó
otr ~íe ins
i 9
~~

Piotr Zi,etinski

Kruszwica, 14.02.2020r.

Sporz ądziła: Aleksandra Sasin

