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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. 136 
ust. 2 Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 1 
października 2021 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści 
zawartej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, 
udostępnia ich treść: 

 

1. na stronie 3 w punkcie b) jest wspomniane o świadectwie jakości części. Czy będzie ono 
wymagane przy dostawie?  

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał świadectw jakości. 
 
2. 12 miesięczna gwarancja- brakuje tu wyłączenia z niej części ściernych 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji części ściernych.  
 

3. Jak to wygląda z urządzeniami dźwigowymi, np. wózkiem widłowym. Czy będzie on przez 
Państwa udostępniony, czy mamy uwzględnić w ofercie koszt najmu? 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni wykonawcy wózek widłowy i/lub ładowarkę teleskopową 
z operatorem. 

 

4. Dostawa części odbędzie się przed przyjazdem serwisu, czy zajmą się Państwo 
rozładunkiem i zabezpieczeniem dostawy na czas przyjazdu serwisu? 

Odpowiedź: Zamawiający rozładuje i zabezpieczy towar na czas przyjazdu serwisu. 
 

5. Czy prace mają odbyć się w weekend? Prace wiążą się z wyłączeniem prasy z użytkowania 
na kilka dni, na jak długi okres czasu mogą Państwo wyłączyć prasę z użytkowania 

Odpowiedź: Prace nie muszą odbyć się w weekend, mogą być wykonywane od godziny 6:00 
do godziny 22:00 od poniedziałku do niedzieli. Prasę będziemy mogli wyłączyć z 
użytkowania na 7 dni roboczych, w razie nie przewidzianych sytuacji możemy wydłużyć 
czas wyłączenia prasy 

 
Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić na etapie 

przygotowania oferty przetargowej. 
 

Do wszystkich Wykonawców  
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