
 

 
KRS: 0000153255 - SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO   WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI  – 33.070.000,00 ZŁ       NIP: 759-14-75-720; REGON: 550733679 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 
07 - 300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66    

 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02;  WWW: www.gkostrow.pl   
 

 
DLiUT.260.30.2020                                                                 Ostrów Mazowiecka, 10-08-2020r.  

 

 
 

 

 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) 
przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 
2 Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 10 sierpnia 
20120 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, 
udostępnia ich treść: 

1. W treści SIWZ – Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia punkt 3 – Opis przedmiotu zamówienia 
zapisano: „Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji 
odpowiednio na co najmniej 24 miesiące i minimum 2.000 mth” Zamawiający punktuje udzielenie 
dłuższej gwarancji. Czy w razie zaoferowania przedłużenia gwarancji o pewien okres liczba godzin 
ujętych w gwarancji nie ulega zwiększeniu?. 

Odpowiedź: Zamawiający, w wyniku analizy zapotrzebowania informuje, że wprowadza modyfikacje 
w kryteriach oceny ofert. Należy przyjąć, iż średnioroczna eksploatacja rozdrabniacza wyniesie 
1.000 mth. Zatem w przypadku 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego należy wskazać 2.000mth, 
36-miesięczna gwarancja – 3.000 mth oraz proporcjonalnie (1 rok = 1.000mth) w przypadku 
wskazania dłuższego okresu. 

Wobec powyższego modyfikacji ulega punkt 18.2 SIWZ opisujący punkty przyznawane za podane przez 
Wykonawcę  wartości oraz załącznik nr 3 – Formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszych 
wyjaśnień. 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 Okres gwarancji 
gdzie: 
 - Ozn war2 - 0 - 40 punktów przyznawane przez komisję. 
Podać w miesiącach oferowany okres gwarancji (nie mniejszy niż 24miesiące, 
2.000mth). 
24 miesiące (2.000mth) = 0 punktów  
do 36 miesięcy (3.000mth) = 10 punktów 
od 37 do 48 miesięcy (4.000mth)= 20 punktów 
powyżej 48 miesięcy (5.000mth)= 40 punktów 
W ramach niniejszego kryterium przyznawane będą punkty za podany w ofercie 
przez Wykonawcę okres gwarancji.  Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy 
niż 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca, zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 
miesiące - oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca, nie określi w złożonej 
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ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny oferty wartość 24 miesiące 
(2.000mth) i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 

 

W ramach zaoferowanego wynagrodzenia wykonać pierwszy pełny przegląd serwisowy (wraz z 
bezpłatną wymianą elementów zalecanych przez producenta). Natomiast w projekcie umowy: w 

paragrafie 6 „Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi na wniosek Zamawiającego, będzie 
organizował przeglądy we własnym 
zakresie i na własny koszt” oraz: „Dostawca wykona końcowy bezpłatny przegląd gwarancyjny: 
a) przed upływem terminu gwarancji bez względu na przepracowane motogodziny – wykonanie 

od miesiąca do 14dni przed upływem terminu gwarancji, 
b) po przepracowaniu 90% motogodzin określonych w § 6 ust.1” 
Bardzo proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga w ramach wynagrodzenia, 

nieodpłatnego zapewnienia pełnego serwisowania (dojazd, robocizna oraz materiały 
przeznaczone do przeprowadzenia przeglądów) w czasie trwania gwarancji? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 
należy uwzględnić wszelkie koszty, w tym dojazd, robociznę oraz materiały przeznaczone do 
przeprowadzenia przeglądów w okresie wskazanym, zgodnym z wymaganiami przedstawionymi we 
wcześniejszej odpowiedzi. 


