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Łężyce, 2016-10-05

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem: 314176 - 2016 dnia 27.09.2016r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015.2164 z późn.
zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na
której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.
Do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści (pisownia oryginalna):
Z związku z ogłoszonym przetargiem na SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I
POJAZDÓW SILNIKOWYCH (CPV 34351100-3, 34350000-5 Część nr 2), zwracam się z
następującymi pytaniami:
Pytanie nr 1:
Zamawiający w Załącznik nr 1B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2
OZP-P/20/2016/Opony PUNKT 9. wymaga: „Producent musi być członkiem Europejskiej
Organizacji zrzeszającej producentów felg i opon z siedzibą w Belgii ,,E.T.R.T.O. The European
Tyre and Rim Technical Organisation z siedzibą w Rue Defacqz 78-80 B-1060 Brussels Belgium”,
Zapis o przynależności do określonej organizacji jest niezgodny z prawem i ogranicza prawo do
oferowania produktów firm nie należących do E.T.R.T.O. które spełniły wymogi określone już
wcześniej w Załącznik nr 1B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2 w
punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rozmiary opon i parametry zostały już opisane wcześniej, w tabelce
załącznika 1B rozmiar, opis, indeks nośności, indeks prędkości. Przynależność do E.T.R.T.O., która
jest organizacją lobbingową i w której członkostwo można wykupić, nie ma żadnego wpływu na
parametry tych produktów i nic tu nie zmienia, ograniczając jednocześnie wolną konkurencję.
Proszę zatem o usunięcie tego zapisu z Załącznika nr 1B Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia – Część nr 2 punkt nr 9.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuje, że oceniając oferty złożone przez
Wykonawców będzie weryfikował przynależność producentów oferowanych opon wchodząc na
stronę E.T.R.T.O. The European Tyre and Rim Technical Organisation,
tj. http://www.etrto.org/page.asp?id=1594
Pytanie nr 2:
Zamawiający w Załącznik nr 1B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2
OZP-P/20/2016/Opony PUNKT 12 wymaga: Opony do ładowarki Komatsu WA-380 w rozmiarze
23,5 R25 muszą być w klasie Premium L5, o głębokości rzeczywistej bieżnika nie mniejszej niż
75mm opisując niżej wymagany przebieg 4500 mth. Proszę zatem o sprecyzowanie co
zamawiający ma na myśli używając określenia „Premium L5” i jakie znaczenie ma tu słowo
„Premium”, skoro określono minimalną wysokość bieżnika i minimalny przebieg ogumienia
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Odpowiedź Zamawiającego:
Opony zwyczajowo dzielone są na trzy klasy, takie jak: budżetowa, średnia i premium. Opony
segmentu premium to produkty najwyższej jakości, wykonywane przy użyciu najnowszych
technologii. Opony takie reprezentują najwyższe zaawansowanie konstrukcyjne. Producenci do
ich tworzenia używają znacznie lepszych materiałów niż w przypadku tańszych modeli ze swojej
oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, może wezwać
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni terminie, m.in.: dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, dla części nr 1 oraz części nr 2 informacji producenta o każdym zaoferowanym przez Wykonawcę modelu opony, w tym
dotyczących opon zaoferowanych do ładowarki Komatsu WA 380. Informacja/informacje
musi/muszą zawierać potwierdzenie, że w/w opony są klasy premium poprzez wyraźne użycie w
informacji wyrazu „premium”. Wyraz ten musi wystąpić w opisie a nie nazwie modelu. Informacja
producenta, to np. oficjalny folder reklamowy producenta, specyfikacja techniczna, instrukcja
obsługi opony zatwierdzona przez producenta.
Podpis Zamawiającego

