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Orli Staw, dnia 18 kwietnia 2013 r. 

UA.271.1.4.2013  

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż systemu, 

umożliwiającego monitorowanie i lokalizowanie pojazdów i maszyn, pracującego w 

technologii GPS/GPRS dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 141446 - 2013 z dnia 10.04.2013 r. 

 

 

W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. nr 

113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień. 

 
 
Pytanie nr 1  
„W 11 pojazdach oczekujecie montaży przepływomierzy. Przepływomierz dostarcza informacji 
jedynie o zużyciu paliwa. Czy mamy rozumieć, że dla tych pojazdów wymagania opisane w 5.5.2. - 
zdarzenia związane z paliwem obejmujące w szczególności: 

- tankowania paliwa, 
- bieżący oraz historyczny stan paliwa w zbiorniku, 
- nieuprawniony pobór paliwa (kradzież paliwa), 
- kontrolę paliwa w czasie wolnym od pracy. 
nie muszą być zrealizowane?” 

Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, że zdarzenia związane z paliwem, o których mowa w punkcie 5.5.2. 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia powinny być generowane w systemie zarówno w 
przypadku użycia sondy paliwowej jak i przepływomierza. Zamawiający pozostawia w gestii 
Wykonawcy dobór urządzeń dla spełnienia wymagań związanych z monitorowaniem poziomu 
paliwa w zbiorniku. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w tym celu fabrycznie zamontowanych 
pływaków lub innych urządzeń pomiarowych oraz w razie potrzeby instalację dodatkowych 
urządzeń. 

 
Pytanie nr 2 
„Punkt 7.1 – Bez znajomości specyfikacji technicznej, a w szczególności konstrukcji, 
wykorzystywanych protokołów transmisyjnych obecnego systemu geolokalizacyjnego nie ma 
możliwości wykorzystania istniejącego sprzętu. Każdy z dostawców rozwiązań geolokalizacyjnych 
wykorzystuje własne rozwiązania i systemy nie są kompatybilne. 
Prosimy o dostarczenie takiej specyfikacji lub deklarację, że dopuszczają Państwo wymianę 
zamontowanych urządzeń na urządzenia Wykonawcy.” 
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Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zastosowane w dwóch pojazdach moduły GSM-GPS to: Tytan DS500-
GSM-GPS, E20 97RA-01 2789, Producent: Digital Systems. 
 
Pytanie nr 3 
„Homologacji urządzeń udziela Ministerstwo Infrastruktury a nie Transportu. Prosimy o 
sprostowanie wymagań.” 
Odpowiedź 
Punkt 4.2.3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – III części SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Urządzenia pomiarowe i sposoby pomiaru i kontroli paliwa powinny posiadać homologację 
wydaną przez Ministerstwo Transportu lub Ministerstwo Transportu i Budownictwa lub 
Ministerstwo Infrastruktury lub Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub 
inną uprawnioną instytucję.”. 
 

Pytanie nr 4 
„Zwracamy się z zapytaniem czy w miejsce przepływomierza Zamawiający dopuszcza 
zainstalowanie innego rozwiązania umożliwiającego dokonywanie pomiaru paliwa, tj sondy paliwa, 
lub magistrali CAN.” 
Odpowiedź 

Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga zainstalowania 
odpowiednio sond paliwowych lub przepływomierzy. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza 
wykorzystanie/zainstalowanie dodatkowych urządzeń jeśli jest to niezbędne dla realizacji wymagań 
określonych w SIWZ.  
 

 

  Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
powyższe odpowiedzi – w części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ - stają się 
integralną częścią SIWZ. 
 

Ponadto Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 
(Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:  

1) w pkt 4.1. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ zdanie piąte otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający informuje, że w okresie od dnia 10 kwietnia 2013 r. do dnia 25 kwietnia  

2013 r. istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym z Zamawiającym.”; 

2) pkt 14.1. i 14.2. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymują brzmienie:  

„14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – w 

sekretariacie, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  

 

30 kwietnia 2013   

roku 

 

do godz.  

 

10.00 
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2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu na „Dostawę i montaż systemu, umożliwiającego monitorowanie  

i lokalizowanie pojazdów i maszyn, pracującego w technologii GPS/GPRS dla Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 

Nie otwierać przed dniem: 30 kwietnia 2013 r. godz. 10.05”; 

 

3) pkt 16.1. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:  

„16. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 10.05.”; 

4) po pkt. 4.1.7. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – III części SIWZ  dodaje się pkt 

4.1.8 w brzmieniu: 

       „4.1.8. dokumenty potwierdzające homologację dopuszczającą do montażu w pojeździe, 
Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy, nie 
później niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.”; 

5) po pkt. 4.2.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – III części SIWZ  dodaje się pkt 

4.2.5. w brzmieniu: 

„4.2.5. Dokument potwierdzający homologację, o której mowa powyżej Wykonawca winien 

dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy, nie później niż w dniu 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.”. 

 

 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

              Z poważaniem 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

Zarządu Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

                        /-/  
                                                                                                                        Daniel Tylak 

 


