Poznań, dnia 8.09.2020 roku
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie
Bomag BC 772RB w latach 2020-2022
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-29/2020
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej Ustawy, do dnia 7 września 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły
pytania dotyczące w/w postępowania.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
W wzorze umowy sprawy
ZZO/ZZ-341-29/2020 w &3 w punkcie 1 jest kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację niniejszego
zamówienia czyli rozumiem łączna wartość wszystkich przeglądów okresowych.
W punkcie 3 jest mowa o łącznej ryczałtowej cenie przeglądu. Punkt 3 jest dla mnie niezrozumiały. Jaka cena
ryczałtowa? Przeglądy są na 500,1000,2000,4000 i 6000mth, ceny za przeglądy są różne ze względu na czas
pracy, użyte materiały i części. Proszę o wyjaśnienie tego punktu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że par. 3 ust. 1 umowy wskazuje maksymalną wartość całej umowy, a zatem zarówno
kwoty przeznaczone na przeglądy, jak i kwoty przeznaczone na naprawy. Kwota tam wskazana będzie więc
obejmowała zarówno przeglądy, które wykonywane są cyklicznie, zgodnie z przebiegiem pracy maszyny, oraz
naprawy, które dotyczą sytuacji nieprzewidzianych.
Poszczególne przeglądy będą rozliczane wg zaoferowanej przez Wykonawcę ceny i ta cena ma charakter
ryczałtowy, natomiast naprawy bedą rozliczane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem dla danej awarii
maszyny (przy uwzględnieniu zaoferowanej kwoty roboczogodziny, zaoferowanej kwoty za dojazd ekipy oraz
kosztu części zamiennych).

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym
zakresie:
1) Punkt 13A.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
13A.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i
konserwacji w maszynie Bomag BC 772RB, NIE OTWIERAĆ przed dniem 11.09.2020 roku, godz. 10:30”.

2) Punkty 14.1 i 14.2 SIWZ otrzymują brzmienie:
14.1. Oferty należy składać do dnia 11.09.2020 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy
Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. (adres: Poznań, ul. Grudzieniec 64) lub za
pośrednictwem platformy „E-publiczny doradca”. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania
ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2020 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. (adres: Poznań, ul. Grudzieniec 64).
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy informuje, iż dokona stosownych zmian w
treści ogłoszenia o zamówieniu.

Mikołaj Maźwa
Specjalista ds. zamówień publicznych

