
      

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-4/2022 na „DOSTAWA FABRYCZNIE 

NOWEGO SAMOCHODU DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH TYPU 

ŚMIECIARKA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, 

 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 

zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

 

PYTANIE 32 : 

W związku z zastosowanie bardzo innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w pojeździe będącym 

przedmiotem przetargu oraz bardzo ograniczoną ilością pojazdów o zasilaniu elektrycznym na 

rynku polskim w sektorze usług komunalnych, czy Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia 

od konieczności przedstawienia referencji na dostawy procedowanego typu pojazdu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający odstąpi od warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VIII ust. 

2 pkt 4 SWZ. Dokumentacja w tym zakresie zostanie zmieniona. 

 

PYTANIE 33 : 

Czy Zamawiający dopuści czas naprawy gwarancyjnej lub serwisu (przeglądu) nie dłuższy niż 120 

godzin ? 

ODPOWIEDŹ: 

TAK  

 

PYTANIE 34 : 

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez skrzynki narzędziowej na ramie pojazdu ? W podwoziach 

elektrycznych większość miejsca między 1 i 2 osią zajmują akumulatory, co uniemożliwia 

zamontowanie dodatkowego wyposażenia jakim mogą być tego typu skrzynki. 

ODPOWIEDŹ: 

TAK 

 

PYTANIE 35 

Czy zamawiający dopuści fotel kierowcy z jednym podłokietnikiem ? 

ODPOWIEDŹ 

TAK 

 

 

 

 

 



PYTANIE 36 : 

Czy zamawiający dopuści pojazd bez kamery martwego pola ? 

ODPOWIEDŹ 

NIE 

 

 

PYTANIE 37 do § 4 ust. 1, Załącznik nr 7 Wzór umowy  

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia w następujący sposób:  

„Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy                     

na podwozie na okres (...)” 

Wykonawca niebędący producentem podwozia/zabudowy nie może samodzielnie udzielić 

gwarancji niezależnej od gwarancji producenta. Wykonawca taki zapewnia udzielenie gwarancji 

producenta Zamawiającemu. Wskazać przy tym należy, iż Wykonawca zapewnia u producenta 

okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego.  

Modyfikacja zapisu w umowie uzasadniona jest istotnym aspektem prawnym polegającym,                   

na tym, iż Wykonawca który nie jest producentem podwozia czy zabudowy może jedynie zapewnić 

udzielenie odpowiednio gwarancji na podwozie i zabudowę przez producenta                           

podwozi/ zabudowy. Żaden z  wykonawców nie jest ani prawnie ani faktycznie w stanie udzielić 

własnej samodzielnej gwarancji na tę część śmieciarki (podwozie/zabudowa/systemy gps), której 

nie produkuje. W obrocie prawnym Wykonawca po prostu zapewnia na rzecz Zamawiającego                

ich udzielenie przez producenta/importera śmieciarki gwarancji.  

 

 

Pojazd zatem jako całość objęty jest gwarancją producenta podwozia i zabudowy                               

jako profesjonalistów w danej dziedzinie. Podmiot, który dostarcza pojazdy Zamawiającemu                 

nie wydaje zatem własnej dodatkowej gwarancji na produkt lecz zapewnia jej udzielenie 

Zamawiającemu.  

 

ODPOWIEDŹ : 

 

Zamawiający zmienia §4 ust. 1 umowy (Załącznik nr 7 Wzór umowy): 

„Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy                     

na podwozie na okres…………………………… z przeglądami okresowymi i akumulatorami 

oraz na zabudowę samochodu na okres……………………………………………z przeglądami 

okresowymi.” 

 

 

 

 



PYTANIE 38 do § 4 ust.5, Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca wnosi o oznaczenie, że reakcja serwisu na zgłoszoną wadę nastąpi w ciągu 24 godzin 

w dni robocze od momentu zgłoszenia wady.   

 

ODPOWIEDŹ : 

TAK 

 

 

PYTANIE 39 do § 4 ust. 6 i 7,  Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca wnosi o ustalenie, że Wykonawca ma termin 48 godzin liczonych w dniach roboczych 

na podjęcie działań serwisowych w ramach zgłoszonej przez Zamawiającego wady.  

Oznaczony przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki i każdorazowo naraża Wykonawcę                    

na odpowiedzialność z tytułu kar umownych.  

 

Wykonawca wnosi o oznaczenie, że termin 24 (48) i 72 godzin jest liczony w godzinach roboczych.  

Wskazanie, iż okresy te dotyczą godzin roboczych pozwoli na rozpoznanie przez serwis 

niezbędnego zakresu i rodzaju działań, a następnie przystąpienie do usuwania awarii. Na rynku 

zamówień często ustalanymi terminami reakcji serwisowej są właśnie godziny liczone w dni 

robocze.  

Nadto wskazać należy, iż termin 24 (48) oraz 72 godzin bez względu na to czy ma to nastąpić                 

w dni robocze czy dni wolne od pracy nie uwzględnia regulacji przepisów prawa pracy oraz                      

nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych wynikających rozporządzenia 

Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu 

niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jeśli terminy                         

te przypadają na dzień, w którym, zgodnie z rozporządzeniem obowiązują zakazy lub ograniczenia 

poruszania się, Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie będzie mógł transportować 

przedmiotu umowy.  

 

ODPOWIEDŹ : 

TAK 

 

 

PYTANIE 40 do § 5 ust. 1. pkt 1, Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej z 0,3% do wartości praktykowanej                      

na rynku zamówień publicznych, tj. do 0,1% wartości wynagrodzenia netto.  

 

ODPOWIEDŹ : 

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

 



PYTANIE 41 do § 5 ust. 1. pkt 2, Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Czy w przypadku dostarczenia pojazdu zastępczego na czas naprawy zgodnie z § 11 ust. 5 

Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad ?. 

Dostarczenie pojazdu zastępczego zaspokaja interes Zmawiającego, który może dalej prowadzić 

działalność i jednocześnie pozwala na dokonania usunięcia wady.  

 

ODPOWIEDŹ : 

TAK 

 

 

 

PYTANIE 42 do § 5 ust. 1. pkt 3, Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do wysokości 500 zł netto za każdy dzień 

niedostarczenia pojazdu zastępczego. Kara umowna zastrzeżona przez Zamawiającego jest rażąco 

wygórowana. 

 

ODPOWIEDŹ : 

 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

PYTANIE 43  do § 5 ust. 1. pkt 4, Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca wnosi o obniżenie kary z 20% na 10% wartości netto.  

 

ODPOWIEDŹ : 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

 

PYTANIE 44 do § 5 ust. 4, Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca wnosi by nałożenie kar zostało poprzedzone wezwaniem do zapłaty z wskazaniem 

przyczyny nałożenia kary oraz możliwością ustosunkowania się przez Wykonawcę do stanowiska 

Zamawiającego.  Wprowadzenie z góry akceptacji potrącenia wprowadza dużą dysproporcję 

między prawami i obowiązkami Stron.  

 

 

ODPOWIEDŹ : 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

 

PYTANIE 45 do § 7 ust. 4,  Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy w wysokości 

100% złożonego zabezpieczenia.  

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że zabezpieczenie nie pokrywa roszczeń z tytułu 



gwarancji/rękojmi? 

 

ODPOWIEDŹ : 

Zamawiający zmienia zapisy umowy do § 7 ust. 4,  Załącznik nr 7 Wzór umowy: 

 

„§ 7 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w 

wysokości……………………………………..(słownie:……………………………………

…………….) tj. ……% cenny całkowitej brutto podanej w ofercie cenowej.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

formie……………………. 

………………………………………………………………………………….. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

4. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag i zastrzeżeń,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

gwarancji o którym mowa w § 4 umowy. 

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres 

ich obowiązywania nie może być krótszy niż w §7 ust. 4. W przypadku zamiaru 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy skutkującego tym, że okres 

obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej byłby krótszy, aniżeli terminy 

wynikające z §7 ust. 4, Wykonawca przed dokonaniem zmiany umowy zobowiązany jest do 

przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w 

zakresie terminu wykonania pokrywał się z terminem wynikającym z §7 ust. 4. Najpóźniej 

w dniu wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument 

potwierdzający takie przedłużenie. ” 

 

 

 

PYTANIE 46 do § 9 ust.2,  Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnych obowiązków umownych, jakie skutkować mogą 

prawem do odstąpienia od umowy.  

Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy za bliżej nie określone zachowania stanowi 

przekroczenie zasad swobody umów i naruszenie zasad sprawiedliwości kontraktowej. Podkreślenia 

wymaga, że jak stanowi orzecznictwo sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego przepisy 

prawa, zasady współżycia społecznego stanowią kryteria ograniczające swobodę umów (art. 3531 

k.c.), służąc ochronie porządku moralnego i prawnego, nie pozwalając na ułożenie stosunku 

prawnego w sposób odbiegający od powszechnie akceptowanych założeń aksjologicznych. 

Sprawiedliwość kontraktowa może być naruszona także wówczas, gdy dochodzi do istotnego 

naruszenia proporcji między obowiązkami Wykonawcy, a potrzebą ochrony uzasadnionego interesu 

Zamawiającego,                co ma miejsce w przypadku ustalenia prawa do odstąpienia za 

niesprecyzowane naruszenia umowy; 



 

ODPOWIEDŹ : 

Obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy (Załącznik nr 7do SWZ). W związku z pytaniem 

Zamawiając dokona zmiany zapisu § 9 umowy przez dodatnie ust. 4  w brzmieniu 

„Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w § 9, po 

bezskutecznym upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym 

zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań.”  

 

 

PYTANIE 47 do § 4 ust.11, Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Wykonawca prosi o informacje czy dobrze interpretuje ów zapis, iż obowiązek wymiany pojazdu  

na nowy istnieje  przypadku gdy dostarczony pojazd ma wady nieusuwalne? 

 

ODPOWIEDŹ : 

TAK 

 

 

PYTANIE 48 do § 4 ust.7 , Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Czy Zamawiający dopuści pojazd zastępczy z silnikiem diesel? 

 

ODPOWIEDŹ : 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie. 

 

PYTANIE 49 do Rozdz. VIII pkt 2. 4a) SWZ 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający intencjonalnie ograniczył wykazanie dostaw              

do pojazdów wyprodukowanych w 2022 roku?  

Zamawiający wymaga aby referencja była z 2022 r., co jest sprzeczne z zapisami ustawy PZP,                   

które mówi iż Wykonawca w zakresie realizowanych dostaw może posługiwać się doświadczeniem 

z okresu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. Wobec powyższego wnosimy                                             

o dostosowanie warunku udziału w postępowaniu do obowiązujących przepisów prawa. 

 

Ponadto, Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Wykonawca dobrze interpretuje zapis,                          

że aby wykazać spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, dostawa na wartość min. 

2.400.000 zł może obejmować kilka pojazdów w ramach kilku dostaw. 

 

ODPOWIEDŹ : 

Zamawiający odstąpi od warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VIII ust. 

2 pkt 4 SWZ. Dokumentacja w tym zakresie zostanie zmieniona. 

 

 

 



PYTANIE 50  do OPZ  

Zabudowa, pkt 6: Czy Zamawiający dopuści zbiornik na odcieki umieszczony pod skrzynią 

ładunkową, nie zintegrowany ze skrzynią ładunkową? 

ODPOWIEDŹ : 

 NIE 

 

PYTANIE 51  do OPZ 

Zabudowa, pkt 17: Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości dokończenia cyklu prasowania                   

w trakcie jazdy pojazdu? 

 

ODPOWIEDŹ : 

 NIE 

 

 

PYTANIE 52 do OPZ 

Zabudowa, pkt 33: Czy Zamawiający dopuści odbojniki sterowane pneumatycznie? 

ODPOWIEDŹ : 

 NIE 

 

PYTANIE 53 do OPZ 

Zabudowa, pkt 36: Wnosimy o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez dopuszczenie zastosowania  

wrzutnika belkowego jednoczęściowego z grzebieniem załadowczym składającym się z dwóch 

elementów umieszczonych na jednej ramie.  

Rozwiązanie wskazane przez nas powyżej w żaden sposób nie ogranicza ani nie spowalnia pracy 

ładowaczy. Jest to jedynie rozwiązanie technologiczne właściwe dla danego producenta. 

Podtrzymanie tego zapisu w dotychczasowym brzmieniu w połączeniu z zapisami OPZ pkt. 33  

prowadzi do ograniczenia konkurencji poprzez wskazanie tylko i wyłącznie jednego Wykonawcy 

dysponującego takim rozwiązaniem. 

 

ODPOWIEDŹ :  

TAK 

 

 

 

PYTANIE 54 do OPZ 

Zabudowa, pkt 37: Czy Zamawiający dopuści wrzutnik z otwieranymi drzwiami zamiast klapy? 

 

ODPOWIEDŹ : 

TAK 

 

 

 



 

PYTANIE 55 do OPZ 

Usuwanie awarii w okresie gwarancji, pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu 

liczony był w dni robocze? 

ODPOWIEDŹ : 

TAK 

 

PYTANIE 56 do OPZ                                                                                                                                                    

Usuwanie awarii w okresie gwarancji, pkt 2: Czy Zamawiający zgodzi się uznać pojazd zastępczy 

napędzany silnikiem diesla? 

ODPOWIEDŹ : 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie. 
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