Warszawa, 25 stycznia 2019 r.

KZGW/KOZ-256/2018
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych rębaków do
drewna”, nr zamówienia KZGW/KOZ-256/2018.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej
„ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.
PYTANIE NR 1
W nawiązaniu do SIWZ 1 dotyczącego przetargu na dostawę rębaków chcielibyśmy uzyskać
informację dotyczącą dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) urządzeń, które Państwo zamierzają
zakupić.
Urządzenia o masie DMC do 750 kg można ciągnąć za pojazdem o DMC do 3,5 tony posiadając
pojazdy kategorii B.
Natomiast urządzenia powyżej 750 kg DMC wymagają innej kategorii prawa jazdy.
Czy ten parametr jest dla Państwa istotny?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający określił maksymalną całkowitą masę urządzenia w Załączniku nr 1 do SIWZ. Działając
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ
w zakresie powyższego wniosku.
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami prawo
jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów złożonym
z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem
autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita
zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.
PYTANIE NR 2
Czy zamawiający dopuszcza dostawę rębaków, które nie posiadają w swoim wyposażeniu hamulca
najazdowego?
Uzasadnienie: Rębaki, które mamy w zamiarze oferować nie posiadają hamulca najazdowego, gdyż
ich dopuszczalna masa całkowita (DMC) wynosi 750 kg. W takim przypadku według przepisów
zawartych w Kodeksie Drogowym nie ma obowiązku stosowania hamulca najazdowego w pojazdach
tego typu, które nie przekraczają DMC 750 kg.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza dostawę rębaków bez hamulca najazdowego w przypadku gdy waga
oferowanej maszyny nie przekracza 750 kg DCM. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy,
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
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PYTANIE NR 3
Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia dla każdej z części
zamówienia, który miałby przekraczać datę 22 marca 2019 r.?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
PYTANIE NR 4
W związku z przetargiem na dostawę 11-stu rębaków chcielibyśmy prosić o wyjaśnienie jednego
z punktów umowy:
Paragraf 8- odstąpienie od Umowy, punkt 1:
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca od jej zawarcia, w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie ceny należnej z tytułu wykonanej części Umowy.
ODPOWIEDŹ:
W przypadku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnienie zamawiającego do
odstąpienia od umowy zawiera natomiast art. 145 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Przepis art. 145
Pzp uprawnia zamawiającego do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie, gdy interes
publiczny przemawia za tym, jednakże w sytuacji, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Celem art. 145 ust. 1 Pzp jest ochrona interesu publicznego. Odstąpienie od umowy
jest jednostronną czynnością prawną i może nastąpić w każdym czasie trwania umowy. Do
zastosowania art. 145 ust. 1 Pzp konieczne jest jednak stwierdzenie, że po zawarciu umowy wystąpiła
istotna zmiana okoliczności (a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia) powodująca, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego zamawiający i wykonawca przy
zachowaniu należytej staranności nie mogli przewidzieć. Zaistnienie istotnej zmiany okoliczności
musi dotyczyć zmiany będącej następstwem zdarzeń faktycznych lub zdarzeń prawnych nieobjętych
zwykłym ryzykiem kontraktowym. Istotna zmiana okoliczności nie obejmuje zatem zmian, które
zamawiający i wykonawca mogli przewidzieć. Pomiędzy zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności
a naruszeniem interesu publicznego musi również zachodzić związek przyczynowo - skutkowy.
PYTANIE NR 5
W wymaganiach technicznych urządzenia wpisane jest: „zdolność rozdrabniania gałęzi o średnicy do
16 cm”
Czy Zamawiający może zmienić wymagana techniczne na: „zdolność rozdrabniania gałęzi
o średnicy do 15 cm”
ODPOWIEDŹ:
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
PYTANIE NR 6
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w platformę obrotową obracaną o 360 stopni,
która ułatwiłaby pracę wzdłuż pasów drogowych?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ „Opisu przedmiotu zamówienia” dla Części I – Dostawy
11 sztuk rębaków z napędem spalinowym, wymagany zakres obrotu wynosi co najmniej 270°, zatem
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platforma obrotowa zapewniająca 360° spełnia kryteria tego warunku. Działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie
powyższego wniosku.
PYTANIE NR 7
W wymaganiach technicznych urządzenia wpisane jest: „hydrauliczny podajnik gałęzi,”
Czy Zamawiający wymaga podwójnego hydraulicznego podajnika (2 rolek podających) czy
pojedynczego (1 rolki podającej)?
ODPOWIEDŹ:
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
PYTANIE NR 8
We wzorze umowy dla części I i II, wpisane jest w paragrafie 5 „Gwarancja” punkt 5: „Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 od chwili zgłoszenia wady przedmiotu Umowy podjąć działania
zmierzające do usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę przedmiotu Umowy
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej zgłoszenia.”
Czy zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie
14 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady przedmiotu Umowy podjąć działania zmierzające do
usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę przedmiotu Umowy w terminie nie
dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.”
ODPOWIEDŹ:
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
PYTANIE NR 9
We wzorze umowy dla części I i II, wpisane jest w paragrafie 5 „Gwarancja” punkt
„W przypadku, gdy wady przedmiotu Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, nie da się
usunąć w terminie określonym w ust. 5 zd. 2 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu (w terminie określonym w ust. 5 zd. 2 powyżej) sprzęt zastępczy o parametrach nie
gorszych niż będący w naprawie element przedmiotu Umowy.”
Czy Zamawiający może usunąć ten punkt?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
PYTANIE NR 10
We wzorze umowy dla części I i II, wpisane jest w paragrafie 6 „Serwis” punkt 2, podpunkt
2: „zapewnienia dojazdu serwisanta do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej”
Czy zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na: „Zapewnienie autoryzowanego punktu
serwisowego w promieniu 20 km od siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
ZMIANA:
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
1. Punkt 1 „Dane techniczne rębaka”, tabeli „Wymagania techniczne” dla Części I otrzymuje
brzmienie:
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Wymagania techniczne:
1

Dane techniczne rębaka:
 rębak fabrycznie nowy,
 zdolność rozdrabniania gałęzi o średnicy do 15 cm,
 minimum 2 szt. noży zrębkujących,
 hydrauliczny podajnik gałęzi z minimum dwiema rolkami podającymi,
 wyrzut rozdrobnionych gałęzi, dmuchawa obrotowa z zakresem obrotu co najmniej 270⁰ z regulowanym
deflektorem lub platformę obrotową obracaną o 360 stopni,
 zaczep do holowania,
 przyczepa jednoosiowa z kołami minimum 13”,
 hamulec postojowy,
 świadectwo homologacji dające możliwość rejestracji przyczepy w wydziale komunikacji,
 koło zapasowe,
 licznik motogodzin,
 system antyprzeciążeniowy No – stress,
 deklaracja zgodności z normami europejskimi,
 oświetlenie drogowe,
 masa całkowita urządzenia – do 1.200 kg.

2. Tabela z pkt 4 Formularza oferty dla Części I zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Wymagania i parametry techniczne

Czy zaoferowane rębaki spełniają
wymaganie
(należy wpisać TAK lub NIE)

Rębak fabrycznie nowy
Zdolność rozdrabniania gałęzi o średnicy do 15 cm
Minimum 2 szt. noży zrębkujących
Hydrauliczny podajnik gałęzi z minimum dwiema rolkami
podającymi
Wyrzut rozdrobnionych gałęzi, dmuchawa obrotowa z zakresem
obrotu co najmniej 270⁰ z regulowanym deflektorem lub
platformę obrotową obracaną o 360o.
Zaczep do holowania
Przyczepa jednoosiowa z kołami minimum 13”
Hamulec postojowy
Możliwość rejestracji przyczepy w wydziale komunikacji –
homologacja Ministerstwa Infrastruktury
Koło zapasowe
Licznik motogodzin
Silnik spalinowy
Pojemność silnika minimum 900 cm³
Moc silnika minimum 30 KM
Rozruch elektryczny
System antyprzeciążeniowy No – stress
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu
garażowania
Nieodpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi
urządzenia
1 dodatkowy komplet noży zrębkujących
Instrukcja obsługi w języku polskim
Deklaracja zgodności z normami europejskimi
Oświetlenie drogowe
Masa całkowita urządzenia – do 1.200 kg

3. Ustępy 5 w § 5 „Gwarancja” wzorów umów dla Części I i II otrzymują następujące brzmienie:

Strona 4 / 5

„Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 od chwili zgłoszenia wady przedmiotu Umowy
podjąć działania zmierzające do usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę
przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej zgłoszenia.”.

Zatwierdził
Dyrektor
Departamentu Organizacyjnego
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie
Marcin Białek
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