
Szczecin, dnia 12.10.2016 r. 

ZZ-2380-116/16 

 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” 

na „dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym  

dla KPP w Gryfinie” 

      

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania do siwz, które wpłynęły 

do Zamawiającego w dniu 12.10.2016 r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo na pojeździe 

muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ. 

Prosimy o odstąpienie od tego wymogu zawartego w pkt. 1.3.2 specyfikacji technicznej- zał.5 do siwz. 

Uzasadnienie: W pojazdach ciężarowych nie wykonuje się takich pomiarów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia ww. wymagań określonych w siwz. 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza podnośnik bez możliwości zasilania z instalacji 230V? 

Uzasadnienie: Zasilanie tego typu jest bardzo rzadko stosowane w podnośnikach koszowych montowanych na 

pojazdach. Podnośniki samobieżne kołowe lub gąsiennicowe ze względu na ograniczoną możliwość ruchu i zasięg 

często wyposażone są w możliwość zasilania z sieci.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza braku zasilania z instalacji 230V. 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza brak możliwości sterowania obrotem kosza z poziomu kolumny podnośnika? 

Uzasadnienie: Operator stojący przy kolumnie ma ograniczone pole widzenia, z tego względu przy niektórych układach 

ramion podnośnika mógłby uszkodzić kosz używając jego obrotu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza braku możliwości sterowania obrotem kosza z poziomu kolumny podnośnika. 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej 5200 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza podwozia o masie całkowitej 5200 kg . 

Pytanie nr 5: 

Co Zamawiający rozumie poprzez bezpośredni dostęp do kosza z poziomu jezdni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przez „bezpośredni dostęp do kosza z poziomu jezdni” rozumie takie wychylenie i opuszczenie 

podnośnika aby umożliwić taki dostęp z poziomu podłoża na którym stoi.    

 



Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy do końca stycznia 2017? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu dostawy. 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert do 21.10.2017? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany terminu składania ofert do 21.10.2017. 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następującym zakresie: 

 

1) dodaje lit d) w rozdziale VI.B ust. 2 o treści:   

„d) podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w rozdziale V ust. 2 siwz  

nie podlega wykluczeniu z postępowania – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie  

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 

5) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo –  

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności; 

6) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne; 

7) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)”; 



2) dodaje rozdział XXIII o następującej treści:   

„XXIII. Wykonawcy zagraniczni, inne podmioty zagraniczne, podwykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli Wykonawca, inny podmiot udostępniający swoje zasoby Wykonawcy lub podwykonawca, ma siedzibę  

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów (o ile Zamawiający 

wymaga złożenia takich dokumentów określonych w rozdziale VI.B ust. 2 siwz dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy, innego podmiotu udostępniającego zasoby, lub podwykonawcy), tj.: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp 

Zamawiający żąda złożenia: 

a) informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego 

dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca  

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja  

albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,  

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, Zamawiający żąda złożenia: 

a) dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Zamawiający żąda złożenia: 

a) dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 



4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, Zamawiający żąda złożenia: 

a) dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzających, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionych  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

2. W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty wymienione w ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów w nim 

zawartych, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, inny podmiot udostępniający swoje zasoby Wykonawcy lub podwykonawca, 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w ust. 1 stosuje się. 

5. Wykonawca, inny podmiot udostępniający swoje zasoby Wykonawcy lub podwykonawca mający siedzibę  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1), składa dokument, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 1) lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się  

go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w ust. 1 stosuje się.” 

 

3) zmienia numer rozdziału XXIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej na numer XXIV. 

 

 W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

         Zamawiający przedłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.10.2016 r. Godziny składania 

 i otwarcia pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. K.K. 


