
Wrocław, 11.06.2015 r. 

 

 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na dostawę pn. „Rozbudowa instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów 

pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady 

ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń oraz 

wykonaniem prac w zakresie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie 

tejże instalacji,  w tym wykonanie przenośników taśmowych, separacja metali 

nieżelaznych i żelaznych, ładowarka kołowa,  sito i rozdrabniarka do odpadów 

zielonych”, części nr 1 przedmiotu zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu przesłane 

do publikacji w DUUE 15.05.2015 r. 

 

 

Zamawiający - Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski z siedziba przy ul. Bielawskiej 6, 

58–250 Pieszyce, reprezentowany przez Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Idzikowskiego 32a/3, 

54-129 Wrocław, , na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, 

niniejszym przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SIWZ” wraz z wyjaśnieniami: 

 

PYTANIE NR 2 

Jaki jest wymagany minimalny okres gwarancji urządzeń będących przedmiotem części 1 

zamówienia. W SIWZie jest zapis, że podano w OPZ niestety w specyfikacji urządzeń dla części 1 

nie ma takiej informacji. 

ODPOWIEDŹ NR 2 

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi zawarte w opisie Części II 

przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 3) lit. a III Części SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

dotyczą wszystkich urządzeń opisanych OPZ, zarówno w zakresie Części I jak i Części II przedmiotu 

zamówienia. 

 

PYTANIE NR 3 

W Formularzu ofertowym należy wskazać długość gwarancji dla poszczególnej grupy urządzeń. 

Prosimy o wyjaśnienie, jak będą naliczane punkty przy ocenie ofert, jeśli długość gwarancji będą 

różne dla poszczególnych maszyn (będzie brana pod uwagę np. tylko najkrótsza gwarancja lub 

wyciągana średnia z wszystkich pozycji). 

ODPOWIEDŹ NR 3 

Zamawiający wyjaśnia, że minimalny okres gwarancji dla wszystkich urządzeń opisanych OPZ, 

zarówno w zakresie Części I jak i Części II przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące, 

z wyłączeniem sytuacji opisanej w ostatni akapicie OPZ. Równocześnie Zamawiający informuje, że 

wydłużenie okresu gwarancji dotyczy wszystkich urządzeń objętych daną częścią przedmiotu 

zamówienia i na tej podstawie przyznane zostaną punkty w sposób szczegółowo opisany w pkt. 21 

I części SIWZ pn. Instrukcja Dla Wykonawców (IDW), tzn., że wydłużając okres gwarancji np. o 6 

miesięcy wydłuża się go dla wszystkich urządzeń objętych daną częścią przedmiotu zamówienia. 



 

PYTANIE NR 4 

W OPZ oraz odpowiedziach na pytania opis przenośników nie wyraża jednoznacznie co ma zawierać 

dostawa. Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa przenośników obejmuje również szafę sterowniczą dla 

każdego z przenośników, własne sterowanie oraz okablowanie przenośników? 

ODPOWIEDŹ NR 4 

Zamawiający potwierdza, że dostawa przenośników zawiera również dostawę okablowanie 

przenośników o długości ok 12 metrów wraz z ich uruchomieniem i wprowadzaniem do systemu 

wizualizacji jaki posiada Zamawiający, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuję, że treść SIWZ pozostaje bez zmian, odpowiedzi na pytania 

są wiążące dla wszystkich Wykonawców i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 


