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Do wszystkich wykonawców 
 
 
dot.: przetargu nieograniczonego ZP-1/2018 na zadanie: „Leasing z dostawą nowego pojazdu 
komunalnego typu śmieciarka .” 
 
            Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579),  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba  zwane dalej 
Zamawiającym udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 
 
 
Pytanie 56: 
Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z skrzynią biegów zautomatyzowaną? Obniży to 
znacznie koszty zakupu pojazdu pozostawiając zalety skrzyni automatycznej w pojeździe. 
Odpowiedź na pytanie 56: 
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu ze skrzynią biegów zautomatyzowaną. 
Odpowiedź na pytanie nr 42 nieaktualna. 
 
Pytanie 57: 
Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z filtrem powietrza umieszczonym standardowo w 
komorze silnika. 
Odpowiedź na pytanie 57: 
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z filtrem powietrza umieszczonym w komorze 
silnika. 
 
Pytanie 58: 
Czy Zamawiający może podać przybliżony przebieg roczny pojazdu? Dane te potrzebne są do 
wyliczenia kosztów serwisowania pojazdu, którego wymaga Zamawiający w SIWZ. 
Odpowiedź na pytanie 58: 
Przybliżony przebieg roczny pojazdu to ok. 15 tys. km. 



 
 
Pytanie 59: 
Proszę o podanie czy Zamawiający wymaga aby w cenie pojazdu zawarte były tylko przeglądy 
podwozia, czy też mają w niej być zawarte wszystkie czynności serwisowe, łącznie z wymianą 
elementów eksploatacyjnych i usuwaniem awarii, które wyniknęły z winy użytkownika pojazdu. 
Odpowiedź na pytanie 59: 
Zgodnie z zapisami SIWZ zał. 1 „Wykonawca zapewni bezpłatne serwisowanie przedmiotu 
zamówienia w okresie gwarancji. Bezpłatne serwisowanie obejmuje koszty wszystkich zużytych 
materiałów i części zamiennych, a także koszt robocizny oraz przeglądów technicznych i 
napraw bieżących, które nie wynikły z winy Zamawiającego tj. eksploatacji przedmiotu 
zamówienia niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach 
przekazanych wraz z przedmiotem zamówienia”.  
Zużycie materiałów nie dotyczy takich rzeczy jak: żarówki, wycieraczki, klocki hamulcowe. 
 
 
 
 

 Zatwierdzone przez 
 
 

    Prezes Zarządu 
             (…) 
Mariusz Grabarczyk 

 
 
 


