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Bartoszyce, 21.02.2020r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na zakup (dostawę) używanej ładowarki teleskopowej (nr sprawy
ZGO-ZP/01/2020/PN).
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych informuje, że wpłynęły pytania Wykonawców dotyczące w treści SIWZ.
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt3
ustawy pzp.
ZESTAW NR 1
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Czy Zamawiający zaakceptuje katalog części zamiennych częściowo w j. polskim oraz z
opisami częściowo w j. angielskim wraz z rysunkami?
Nie, dokumenty powinny być w języku polskim.
Czy Zamawiający potwierdza, że omyłkowo wpisał wartość w tabeli w załączniku 1.2
pkt. 1.5 dot. motogodzin. W OPZ jest informacja o 1000mtg/rok, a w tabeli
100mtg/rok.
Proszę o potwierdzenie, że wartość 1000mtg/rok jest prawidłowa.
Tak. Wartość prawidłowa to 1000 mtg/rok.. Zamawiający skoryguje druk formularza
oferty.
Czy Zamawiający obniży karę za nieterminową dostawę o której mowa w umowie w
§9 ust. 1 z 0,5% na 0,2%?
Tak. Zamawiający dopuszcza obniżenie kary w § 9 ust. 1 na 0,2%. Zamawiający
zmieni wzór umowy w tym zakresie.
Czy Zamawiający obniży karę o której mowa w §9 ust.2 z 3000zł na 2000zł?
Tak. Zamawiający dopuszcza obniżenie kary w § 9 ust. 2 na 2.000zł. Zamawiający
zmieni wzór umowy w tym zakresie.
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie maszyny bez osłony wału napędowego?
Nie. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie.
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie maszyny bez podgrzewanej szyby tylnej?
Tak. Zamawiający skoryguje OPZ i druk formularza oferty
ofert w tym zakresie.
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie maszyny bez lusterka wstecznego
wewnątrz kabiny?
Nie. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie.

ZESTAW NR 2
1. Czy dopuszczacie Państwo zakup ładowarki teleskopowej o poniższych parametrach?:
•Skrzynia biegów hydrostatyczna 2 – stopniowa 1 bieg (0-15
15 km/h), 2 bieg (0-40
(0
km/h)
Nie. Parametry wymaganej skrzyni biegów zostały opisane w pkt 3.3, 9.1 OPZ.
•Opony przemysłowe radialne 24’’
Nie. Parametry opon
pon zgodnie z pkt 3.4 OPZ.
OPZ
•Silnik Deutz 4.5 litra, moc 170 KM, skrzynia biegów producenta ładowarki
Silnik musi spełniać wymagania pkt 2 OPZ .
•Hamulce tarczowe suche
Nie. Hamulce zgodnie z pkt 4 OPZ.
OPZ
2. Czy dopuszczacie Państwo odległość do najbliższego punktu serwisowego 170 km ?
Tak. Zamawiający dopuszcza odległość do najbliższego punktu serwisowego
serwis
170
km. Zamawiający skoryguje zapisy OPZ i druk formularza ofertowego w tym
zakresie.
3. Proszę o potwierdzenie jaka jest dopuszczalna max ilość mtg ? W formularzu oferty
widnieje100 mtg/rok natomiast w OPZ widnieje1000 mtg/rok.
Odpowiedzi udzielono w zestawie nr 1.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ,, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z POWAŻANIEM,
PREZES ZARZĄDU
Tomasz Majewski

