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Znak sprawy: ZP-PK/13/06/2015 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowego podnośnika koszowego na 

podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony” 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Zamawiający, tj. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., działając 

zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity 

tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) poniżej wyjaśnia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na 

podwoziu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”: 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza wciągarkę elektryczną, montowaną z przodu pojazdu? 
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza podnośnik teleskopowy, spełniający wymagane parametry 

pracy, ale bez łamanego górnego ramienia? 
 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego podnośnika. 
 

Pytanie 3: Czy górne dodatkowe ramię podnośnika musi być rozsuwane teleskopowo? 
 

Odpowiedź: Tak, górne dodatkowe ramię podnośnika musi być rozsuwane teleskopowo. 
 

Pytanie 4: Czy dopuszczalny jest boczny wysięg 12 m (dla jednej osoby / 80 kg)? 
 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Boczny wysięg przy wadze 80 kg 

(jedna osoba) musi wynosić minimum 12,5 m. 
 

Pytanie 5: Czy w kwestii okresowego przeglądu technicznego samochodu u autoryzowanego dealera 

marki (np. wymiana oleju silnikowego, filtrów oleju, itp.) Zamawiający dopuszcza pokrywanie przez 

siebie kosztów dojazdu do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego / dealera, z zastrzeżeniem, 

iż sam koszt serwisowania ponosi Wykonawca? 
 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pokrywania przez siebie kosztów dojazdu do 

najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego / dealera. Zgodnie z punktem 3.1. c) SIWZ:  

„W okresie gwarancji naprawa i przeglądy podnośnika odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego 

lub w przypadku konieczności odstawienia pojazdu do serwisu na koszt Wykonawcy.” 
 

 

Odpowiedzi na niniejsze pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców podczas przygotowywania oferty. 

Niniejsze odpowiedzi nie wymagają zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

ogłoszenia o zamówieniu. 

             

                                                                                                                 Z poważaniem 
 


