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Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.      

Adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

 
 

 
        Miejscowość: Ustka 

        Data; dzień miesiąc rok: 22.11.2016 r. 
        Adresat: wszyscy wykonawcy specyfikacji 

 
 
 

Wyjaśnienia i modyfikacja  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. 
 
 

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniami złożonymi w dniu  21 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: 

Odnośnie par. 4 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy, jak należy rozumieć pojęcie „obsługa systemu, serwis oraz monitoring 

systemu" w sposób ciągły od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ? Czy prawidłowe jest stanowisko, że w 

zakres wyżej określonych czynności nie wchodzi obowiązek ponownej legalizacji wag, który z mocy przepisów prawa 

ciąży na użytkowniku ? Czy prawidłowe jest przyjęcie, że zapis ten oznacza, że po okresie gwarancji świadczenia 

Wykonawcy będą polegać na świadczeniu serwisu i przeglądów zgodnie z zaleceniami (instrukcjami) Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa : wdrożenia, obsługi, monitorowania oraz serwisu kompleksowego Systemu 

identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami wraz z modułem obliczania poziomu wysegregowania odpadów 

(zwanym dalej w umowie Systemem) przez poszczególnych mieszkańców Gminy Miasto Ustka oraz z nieruchomości 

niezamieszkałych - przy realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych przez Zamawiającego wraz z dostawą 

wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia podzespołów oraz transponderów RFID.) Obsługa systemu, serwis 

oraz monitorowanie systemu - w sposób ciągły od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

W związku z faktem, że jednym z kryteriów wyboru oferty jest zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji 

kwestia obowiązku zgłoszenia oraz pokrycia kosztów ponownej legalizacji wag kształtuje się następująco: 

 W okresie objęcia gwarancją obowiązek zgłoszenia i pokrycia kosztów legalizacji ponownej spoczywał 

będzie na Wykonawcy. 
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 Po okresie objęcia gwarancją obowiązek zgłoszenia i pokrycia kosztów legalizacji ponownej spoczywał 

będzie na Zamawiającym. 

Po okresie gwarancji serwis oraz przeglądy urządzeń i podzespołów wykonywane będą zgodnie z zaleceniami 

Wykonawcy wynikającymi z instrukcji producenta urządzeń. 

 

 

 

Pytanie 2: 

W odpowiedzi na pytanie 13 z dnia 15.11.2016, użyli Państwo określenia, że „w okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad jakie wystąpią w przedmiocie umowy (...)” Czy należy rozumieć, że 

chodzi o wady usuwane w ramach świadczeń z tytułu gwarancji? 

 

Odpowiedź: 

Prawidłowe jest rozumienie, że chodzi o wady usuwane w ramach gwarancji obejmującej zamontowane urządzenia  

i podzespoły. 

 

 

 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 

  


