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Węgorzewo, 21 marca 2017 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

Spółka z o.o. tel./fax 87-427-28-28 
ul. Sienkiewicza 24; 11-600 Węgorzewo 

Sąd Rej. Olsztyn VIII Wydz. Gosp. 
    KRS 000048733 

Kapitał Zakładowy 13.671.000 
NIP 845-17-78-823; REG. 511340789 
 
 
nr sprawy 100/2017 
       

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej” 
 
 

W odpowiedzi na pytania z dnia 20 marca 2017 r. dotyczące SIWZ Zamawiający informuje: 
 
podstawa prawna: 
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  
 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby długość całkowita zamiatarki razem z dyszlem wynosiła ok. 5100 mm? 
 

Odpowiedź 1 
Zamawiający dopuszcza, aby długość całkowita zamiatarki razem z dyszlem wynosiła ok. 5100 mm. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby zamiatarka była wyposażona w pokrywę tylnej szczotki walcowej, uniemożliwiającą 
przerzucanie nadmiaru śmieci przez szczotkę? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający wymaga, aby zamiatarka była wyposażona w pokrywę tylnej szczotki walcowej, uniemożliwiającą 
przerzucanie nadmiaru śmieci przez szczotkę. 
  
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza wysokość wyładunku zmiotek 1750 mm? 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający wymaga, aby wysokość wyładunku zmiotek była nie mniejsza niż 2200 mm. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zamiatarka zamiast bocznej szczotki wysuwanej hydraulicznie, była wyposażona 
w hydraulicznie przesuwany, sterowany z kabiny dyszel? Dyszel przesuwany hydraulicznie w płaszczyźnie poziomej 
o 700 mm umożliwia asymetryczne zamiatanie z przesunięciem całej zamiatarki w prawo, również zapewniając tym 
wymiatanie poboczy. 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający nie dopuszcza aby zamiatarka zamiast bocznej szczotki wysuwanej hydraulicznie, była wyposażona 
w hydraulicznie przesuwany, sterowany z kabiny dyszel. Zamawiający natomiast dopuszcza, aby zamiatarka 
wyposażona była w obie funkcje.  
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający przesunie wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 25 kwietnia 2017 r.? 
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Odpowiedź 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia 
pozostaje bez zmian tj. do dnia 15 kwietnia 2017 r.  
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 24 marca 2017 r.  
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 10.00. 
 
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, dokonano modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XI. Opis sposobu przygotowania oferty (ppkt. 11.3. 2)) oraz pkt. XII. Miejsce 
i termin składania i otwarcia ofert (ppkt. 12.1 i 12.3): 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
dotychczasowa treść ppkt. 11.3. 

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 
1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta – Zakup i dostaw fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej” 
nie otwierać przed 22 marca 2017 r., godz. 10.15 otwarcia ofert” 

 
zmodyfikowana treść ppkt. 11.3. 

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 
1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta – Zakup i dostaw fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej” 
nie otwierać przed 24 marca 2017 r., godz. 10.15” 

 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
dotychczasowa treść ppkt. 12.1. 

12.1. Oferty należy składać do dnia: 22 marca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo 
Budynek A, pokój nr 203 (sekretariat)  

 
zmodyfikowana treść ppkt. 12.1. 

12.1. Oferty należy składać do dnia: 24 marca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo 
Budynek A, pokój nr 203 (sekretariat)  
 

dotychczasowa treść ppkt. 12.1. 

12.3. Oferty zostaną otwarte dnia: 22 marca 2017 r. do godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo 
Budynek A, pokój nr 204 (sekretariat)  
 

 zmodyfikowana treść ppkt. 12.1. 

12.3. Oferty zostaną otwarte dnia: 24 marca 2017 r. do godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo 
Budynek A, pokój nr 204   

 
Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ. 

z poważaniem 


