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    W y k o n a w c y   

 

 

Odpowiedzi na zapytania  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. „Zakup i 

dostawa nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w HDS i urządzenie hakowe. 

 

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843                                 

z dnia 2019.09.27), dalej zwaną Pzp, przekazuje w załączeniu treść pytań z dnia 22.09.2020r.     

wraz z odpowiedziami  

 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi w zakresie od 4810 mm do 5180 mm?  

       Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodne z SIWZ  

 

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd o dopuszczalnym technicznym nacisku na przednią oś w 

wysokości 7 500 kg?  

 Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza . Wymagania zgodne z SIWZ  

 

3. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w silnik o pojemności 6,7 litra generujący 

moc 320 KM przy 2 500 obr/min  

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza . Wymagania zgodne z SIWZ  

 

4. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w zbiornik paliwa 280 l?  

 Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza . Wymagania zgodne z SIWZ  
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5. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w radio z zestawem głośnomówiącym z 

możliwością podłączenia telefonu przez bluetooth bez ekranu dotykowego  

          Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza    

 

6. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w osłony przeciw najazdowe boczne 

doposażone przez producenta zabudowy?  

           Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza       

            

7. Jakie przebiegi roczne planuje Zamawiający. Oferent  w celu obliczenia kontraktu 

serwisowego potrzebuje znać taką informację  

       Odpowiedź: Zamawiający planuje roczny przebieg pojazdu w granicach około  

                            30 000 km  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany do SIWZ, stanowią integralną jej 

część. Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na 

stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. 

Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię 

postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty 

uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.  

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert  

1. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres:  Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, 

pokój nr 206 (sekretariat), w terminie do dnia 30.09.2020r. , do godz. 11:00.”         

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.09.2020r. , godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego – 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ,  ul.                      

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pok. 204 (sala narad). 

 

Na oryginale w aktach postepowania podpis kierownika zamawiającego.  

 

 

 


