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Baborów, dnia 19.11.2015r.  

L.dz. DA / 2279/2015                                                                                                              

 
Numer ogłoszenia: 307156 – 2015 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, 
poz. 177) tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający 
przekazuje poniższą treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na zadanie 
pn.: „Zakup samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg oraz udrażniania kanalizacji sanitarnej                   
i deszczowej”. 
Pytanie nr  1.                                                                                                                                                                          
Treść pytania: Pytania do treści wymagań Zamawiającego - str. 11 SIWZ: „W dniu dostawy Wykonawca 
przekaże w języku polskim niezbędne dokumenty do jego pierwszej rejestracji oraz dostarczy wraz                                 
z samochodem m.in. certyfikat zgodności CE, dokumentację techniczną obsługi pojazdu, świadectwo 
homologacji oraz inne dokumenty wg. obowiązujących przepisów”.  
Część I:                                       
Czy Zamawiający w zastępstwie świadectwa homologacji akceptuje dostarczenie zaświadczenia                                      
o przeprowadzonym badaniu diagnostycznym samochodu, na podstawie którego oferowany kompletny 
pojazd zostaje dopuszczony do ruchu, wraz z załącznikami - dokumentem identyfikacyjnym pojazdu oraz 
opisem zmian dokonanych w pojeździe?  
Pojazdy wyprodukowane i zarejestrowane na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej posiadają 
świadectwo homologacji ważne na obszarze całej Wspólnoty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający akceptuje  przedłożenie w/w dokumentów w zastępstwie świadectwa 
homologacji umożliwiających dopuszczenie pojazdu do ruchu /dopełnienie czynności rejestracyjnych/. 
Część II: 
Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie wraz z pojazdem Deklaracji Zgodności CE na poszczególne 
elementy składowe osprzętu zabudowy, zamiast jednego kompletnego certyfikatu CE? 
Odpowiedz: Tak. 
Pytanie nr 2.                                                                                                                                                                            
Pytanie do treści SIWZ – pkt III, cz. B -Urządzenie hakowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2015, ppkt. 9 
„rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali z otworami wycinanymi laserowo                              
o grubości 6 mm – blacha 18g2e, profile S355j2H”.  
Czy Zamawiający miał na myśli blachę wykonaną ze stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości                                
o oznaczeniu 18G2A? 
Odpowiedz: Tak. 
Pytanie nr 3.                                                                                                                                                                            
Pytanie do treści SIWZ - pkt III, cz.C- Fabrycznie nowy pług odśnieżny, ppkt10: „waga: 495 mm”  
Czy zamawiający miał na myśli wagę pługa 495 kilogramów? 
Odpowiedz: Tak. 
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