
Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. B. Prusa 66
07-300 ośtrórY Mażowiecka

Pismo: LOGl5/4l2O1912

w ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Ostló\Ą, Mazo\ł,ieoka drria: 20l9-05-09

oDPoWlEDZ
na zapltania rv spl:rt,ie SIWZ

Sząlltllt tti l'tui.s !l1.o

l1przejnlic irllilrnlLljenl\. iż \\ dlliLl ]()]9-0j |]9 do Zlrlnauil]4ccgo lr1l1n.-la prośba rl
rłl.iłśrlicnic zapisłr specllikacji ist()tn\ch \\łlLlnl((l\ł zanlórricnił. w ]lostcpo\Ąal]lLl
plo\\nJlon\l]l na podstlr.-ic przcpisórv usiarlr z dnia ]9 slrcznil20(].1 lokL] l)ra\ło ler[ówicli
l'ul]licZll\,cb (1.1.Dz.l . z 201§ r. pclz, l986) \\ utbic p1.7ctarg nieogrilniczon.}. nil:

l)osl lril no}1ego 1rutolrusu tlo konrunik:rcji nri€isLiej.

l}}tinie I

Czy Zamalviający wlrazi zgodę na skrócenie tenninu

wzoru rimo\łT, ż 30 dni na ]4 dni ?

Odpowiedź:

płatlości, wskazirncgo w §5 ptukt,1

Zamarłiajacv llie rr,r,l-ażn ZgodY Da skrócenic tcrl11inu płalności.

P),taDie 2

W §6 pirnicic 3 rvzorrL unou;w Zalrla\Ą,iłąc} żilpisal: ' Wykonawca rv okresic gwalanqi i
rqkojnli na wniosek Zanrawiaiąccgo. beclzie or.ganlzorr.rrł prżeglądv \łc \,łasnvn zakresie i nł
własny koszt,'_ W Daszcj occnic po\Ą,},7szy Zapjs jest niepr.ecyzyjny, Pojęcic przcg]ąd llloźe
oznaczać ocen9 slcDll poiażdLl lub.jego pocizespołórr.. a nie icgo nęrawę. Przegląd noze
dotyczyć ukladu hen]uloo\łcgo. Lrkladu pneunatyczrrcgo czy oświctlenia, lllerncnly
ekspJoahc},ine np. kloclri harnulcoł,e. larcze hamL cowc czy zar.ówki sil W}lqczone z
grł,ararrcj i, Zużycic elemcnlóW cl<sploatacl,jltyclr Zależ}, od Warunkó\Ą, eksploatacji: tas

sy§tem PloPL]blico o Daiacomp



konlunikacl,jnvclr. nalężenja luchu. slanu dróg czy techniki iazcl1,,kicrorr,ctiw. Wr,konarł,ca nic

ma wpły\ł-Ll nł pou,yższc \\,ttfunki, Przeg]ąd llloże być li)[,nicż r,ozuIliall1,.jako pzeg]ąd

okrcso\ĄJ, - olejow), Z w,vnliana 1il[óW i płvllów eksploatacl.jnvch. ('ZęsrolliNość i koszt),

przcgladótv ściśle ZaLeżr do locznego p|zebiegu prlIazdu, którl,porvinien żosl].l( plrf)7]]nic

okleś]on,"- plżc7 Zanla\\,ia]accgo, Prosillly o u,l,jnśnielle isprecyzo\łanie po\\.},ższl!o ż,ł]lstl

Odporviedź:

Zanarł,iając),oc7ckLlic, źc W_lkonawca w oklesie gwalancji i rgkoimi ia w[iosek

Zanarłiającego bcdzic olganizo* al 1zrv. pzeg]ąd1' okresorve oT l . O l 2- Kos7tv tDaterirkjw

eksplołtac},in),ch ponicsic Zantalia.jilct. v Dasze.j occrric częstotlir\'ość przeg].!dó\! niij jcst

Zalcżna ocl rocZnepo pr,Zebiegu pojivdu. Ustala 10 plodLlcent poia7du.

|'_vtanić 3

Dot!,c7), § 6 prmkt.ła Wzoru !L]no\\,l-]

( z1 .1alnarriając1 dopuśr-i uży,cia laholu posiaLlanc3o

/1,1\-r. .jU |,, !,./... l..r,l.,\\, ll ,,i,rc,i. , :l ,, l.ii

obci4żenia kosżlami Za ten olilcs W)kona\Ą,c) ',)

Odporrictlź:

przcz Zarrrawiaj ącego jako tąboru

rękojmi trrvający powyżej 7 dni i

ZaIlalviajacy 11ie dopltszcza kolzJ,stania 7 \\lisnago titbor,u jako pojazclrr zastqpczc-go,

In1'orrrrLljenl1 . ze zgoclnie Z \Ą,),l1logieIn art, ]8 ust. 2 ustLl\\\, ż dnia ]9 St\cznia 2(l(].l lokLL Pla\ o

Zarrró*,ieli Publiczn!,ch (t ], l]7, t,. 7 ](]llt r, po7, l986]. s|ano\\isko Zamawiaiaccuo zosla}o

rozesłlne do WsZ}slkich \\,},kolla\\có\. któl,J,nl pl7cka7ano SIWZ.

Zamawia]acy

Pa*eł ]

Prez

orł,ski

ządu

sysiem PloPublico a] Datacomp


