Olsztyn, dnia 18 listopada 2020 roku
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
L.dz.: ZP/BB/7320/2020
Przedmiot zamówienia:
Dostawa jednej czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową oraz czterech ładowarek
teleskopowych dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Numer postępowania: ZGOK/PN/67/2020

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 5 LISTOPADA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 13] ORAZ ZMIANA SIWZ
Dotyczy Części II – V:
1. W związku z wymogiem okresu gwarancji określonej tylko ilością przepracowanych motogodzin,
zwracamy się z prośbą o określenie ilości motogodzin jaka będzie przepracowywana przez
maszynę w ciągu jednego roku.

Odpowiedź
Zamawiający dysponując 5 letnim doświadczeniem obsługi zakładu przez ładowarki teleskopowe
określa ilość przepracowanych godzin przez maszynę w skali roku na 1600 mth.

2. Dotyczy zmiany z dnia 03.11.2020 w Projekcie Umowy dla Części II-V Zamówienia
§7, Ust. 5
Zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w ustępu zapisu: „pod warunkiem, że materiały
eksploatacyjne będą spełniały wymagania specyfikacji technicznej wymaganej przez producenta
maszyny, a części zamienne i zużywające się będą oryginalnymi częściami producenta maszyny”.
Po zaakceptowaniu naszej prośby zapis całego ustępu 5, przybierze formę:
„Szczegółowe warunki gwarancji określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w ofercie
Wykonawcy i Karcie Gwarancyjnej. Warunki Gwarancji nie mogą narzucać obowiązku
dokonywania zakupu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i zużywających się za
pośrednictwem autoryzowanego serwisu pod warunkiem, że materiały eksploatacyjne będą
spełniały wymagania specyfikacji technicznej wymaganej przez producenta maszyny, a części
zamienne i zużywające się będą oryginalnymi częściami producenta maszyny”.
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Taki zapis zabezpieczy Zamawiającego przed awariami maszyny spowodowanej zastosowaniem
materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych i szybko zużywających ze względu na nie
spełnianie wymagań producenta maszyny.

Odpowiedź
Patrz zmiana SIWZ poniżej.
Projekt umowy, §7, ust. 5
„Szczegółowe warunki gwarancji określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w ofercie
Wykonawcy i Karcie Gwarancyjnej. Warunki gwarancji nie mogą narzucać obowiązku
dokonywania zakupu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i zużywających się za
pośrednictwem autoryzowanego serwisu pod warunkiem, że materiały eksploatacyjne, części
zamienne i zużywające się będą spełniały wymagania specyfikacji technicznej wymaganej przez
producenta maszyny”.

3. Dotyczy zmiany z dnia 03.11.2020 w Projekcie Umowy dla Części II-V Zamówienia
§11, Ust. 3
Zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w ustępu zapisu: „pod warunkiem wykonania usunięcia
wady przez firmę posiadająca autoryzację serwisową producenta maszyny”
Po zaakceptowaniu naszej prośby zapis całego ustępu 3, przybierze formę:
„Niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych, w razie opóźnienia w usunięciu
wad Przedmiotu Umowy lub wad stwierdzonych przy odbiorze ponad 3 dni robocze, Zamawiający
ma prawo , zachowując roszczenia o naliczaniu kar umownych, do usunięcia wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy z zachowaniem gwarancji i rękojmi pod warunkiem wykonania usunięcia wady
przez firmę posiadająca autoryzację serwisową”. producenta maszyny”.
Dodanie takiego zapisu uchroni Wykonawcę przed nieodpowiednią naprawą maszyny przez
osoby/firmy niemające wiedzy serwisowej oraz odpowiednich narzędzi serwisowych oraz
diagnostycznych.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zamawiający będzie dążył do naprawy
przez firmę posiadającą stosowną autoryzację, jednakże dokonanie zmiany postulowanej przez
Wykonawcę może pozbawić Zamawiającego uprawnienia do wykonania zastępczego.
ZMIANA SIWZ
W związku z powyższymi zmianami w zapisach Projektu umowy, Zamawiający na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ również w
poniższym zakresie i w poniższy sposób:
Część I SIWZ (IDW) Rozdział XI, ust. 1 i 3:
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 23 listopada 2020 roku 4 grudnia 2020 roku
do godziny 10:00.
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2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 23 listopada 2020 roku 4 grudnia
2020 roku o godzinie 10:30.

Z poważaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Michał Jerzy
Lubieniecki
Date / Data: 202011-18 13:39
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