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Wyjaśnienie  treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

Dotyczy:  Wdrożenie, obsługa, monitorowanie oraz serwis kompleksowego 
Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami wraz z 
modułem obliczania poziomu wysegregowania odpadów (zwanym 
dalej Systemem) przez poszczególnych mieszkańców Gminy Miasto 
Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych -  przy realizacji usługi 
odbioru odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Ustce. 

 
 
I. W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniami złożonymi w dniu  17 listopada 2016 roku 

dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Wdrożenie, obsługa, 

monitorowanie oraz serwis kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami 

wraz z modułem obliczania poziomu wysegregowania odpadów (zwanym dalej Systemem) przez 

poszczególnych mieszkańców Gminy Miasto Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych -  przy 

realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w 

Ustce” , działając na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych : Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1: 

Na str. 7 Państwa pisma znajduje się odpowiedź na pytanie nr. 3 w której Państwo piszą o zmianie treści zapisu w par. 

10 ust. 7 wzoru umowy na: 

„Z zastrzeżeniem ust. 8 po zakończeniu lub wygaśnięciu umowy urządzenia i podzespoły systemu oraz pozostałe prawa 

przechodzą na własność Zamawiającego” 

Prosimy o wyjaśnienie co Państwo rozumieją pod sformułowaniem „oraz pozostałe prawa”? 

  
Odpowiedź: 

Pod sformułowaniem „oraz pozostałe prawa” rozumiemy prawa związane z prawem własności tych urządzeń, np. prawo 

do gwarancji itp. 

 
 
II. W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniami złożonymi w dniu  17 listopada 2016 roku 

dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Wdrożenie, obsługa, 

monitorowanie oraz serwis kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami 

wraz z modułem obliczania poziomu wysegregowania odpadów (zwanym dalej Systemem) przez 

poszczególnych mieszkańców Gminy Miasto Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych -  przy 

realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w 

Ustce” , działając na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych : Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

 



Pytanie 1: 

We wzorze umowy w par. 1 ust. 1 ppkt.2) piszą Państwo "wyposażenie wszystkich pojazdów ...wraz z montażem 

legalizowanych automatycznych wag dynamicznych na pojazdach... '" co niestety nie koresponduje ze zmianami 

wprowadzonymi przez Państwa w SIWZ odnoszącymi się do możliwości instalacji wag statycznych na HDS. 

Odpowiedź: 
Przytaczany fragment umowy znajduję się w § 1 ust. 3 ppkt 2). W związku ze z Wyjaśnieniami i Modyfikacją SIWZ z dn. 

15.11.2016r. § 1 ust. 3 ppkt 2) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „wyposażenia wszystkich pojazdów, wskazanych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej w umowie SIWZ) w System 

identyfikacji pojemników przy wykorzystaniu technologii RFID, zintegrowany z elektronicznym systemem rejestracji 

parametrów pracy pojazdu i zabudowy, bazującym na technologii GPS, wraz z montażem legalizowanych 

automatycznych wag dynamicznych na zasypach śmieciarek bezpylnych i bezpyłowych oraz legalizowanych wag 

statycznych na pojazdach z zamontowanym żurawiem HDS i zintegrowanie ich odczytów z w/w Systemem. 

 
Pytanie 2: 

We wzorze umowy par.1 ust. 13 piszą Państwo ,,Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy objęte Systemem w sondę 

paliwa z modułem kontroli zużycia paliwa"  

Co niestety nie koresponduje ze zmianami wprowadzonymi przez Państwa w SIWZ mówiącymi o braku konieczności 

instalacji sond paliwa i możliwości wpięcia się w szynę CAN pojazdów lub podpięcia się pod fabryczny pływak paliwa" 

Odpowiedź: 
W związku ze z Wyjaśnieniami i Modyfikacją SIWZ z dn. 15.11.2016r. § 1 ust. 13 otrzymuje brzmienie ”Wykonawca 

wyposaży wszystkie pojazdy Zamawiającego przewidziane do objęcia Systemem w moduł kontroli zużycia paliwa. W 

przypadku gdy pojazd wyposażony jest w szynę CAN Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z niej w tym celu. 

W przypadku gdy pojazd nie posiada szyny CAN Wykonawca zobowiązany jest zainstalować do tego celu sondę paliwa. 

W przypadku braku możliwości wykorzystania szyny CAN lub zainstalowania sondy paliwa Zamawiający dopuszcza 

możliwość podpięcia się do fabrycznego pływaka paliwa.” 

Wykaz pojazdów z podziałem na posiadanie lub nie szyny CAN 

Lp. Pojazd Szyna CAN 

1 DAF LF55 tak 

2 VOLVO FL-6 tak 

3 SCANIA P320 tak 

4 DAF LF 55.180 tak 

5 DAF FA LF 55.250 tak 

6 BSI BU 55 tak* 

7 MULTICAR M26 nie 

*pojazd posiada szynę CAN jednak uprzednio montowana była na nim sonda paliwa 

 

 Niniejsze wyjaśnienia   zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, a także umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zgkustka.pl, na 

której udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą 

stanowić jej integralną część. 

                                                                                           

 

    Prezes Zarządu 

                                                                                                                    Grzegorz Nosewicz   


