Nr sprawy: IGD.271.2.2017

Krasne, dnia 16.06.2017.

Wykonawcy

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na dostawę w formie leasingu operacyjnego
fabrycznie nowej koparko - ładowarki w dniu 13 czerwca 2017r wpłynęły do zamawiającego
następujące zapytania:
1. Czy Zamawiający dopuszcza blokadę mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu
działająca automatycznie?

2. Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie ramieniem kapiącym wg schematu X?
3. W związku z ogłoszonym zamówieniem na dostawę koparko ładowarkę, zwracam się niniejszym
o doprecyzowanie, czy Wykonawca jest obowiązany na wykonywanie przeglądów okresowych na
koszt własny do 2000 czy 2500 motogodzin?
4. chcielibyśmy prosić o doprecyzowanie zapisu w zakresie pkt. 3 pod punktu 10), tj. "W zakres umowy
leasingu wchodzą wszelkie ubezpieczenie przedmiotu przetargu w okresie trwania umowy leasingu.
Ubezpieczenie majątkowe od kradzieży i przypadków losowych, ochronę od kradzieży prostej czyli z miejsca
niestrzeżonego oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC dla danego rodzaju pojazdu, przez cały okres objęty
umową będzie przedmiotem odrębnych ustaleń.

5. Czy to oznacza, że: 1. Umowa ma obejmować w swoich zapisach konieczność posiadania tych ubezpieczeń
ale czy je Państwo bierzecie od nas bądź nie - będzie to przedmiotem osobnych decyzji - poza przetargiem?
2. Czy akceptujecie Państwo, a żeby ubezpieczenie majątkowe zostało sfinansowane / bądź nie, a OC zawsze
płatne co roku na podstawie osobnej faktury?

6. Dodatkowo, prosimy o informację w zakresie:
- stan zobowiązań kredytowych / leasingowych/ pozabilnasowych wg stanu na 31.05.2017,
- kwartalne dane finansowe (I kw 2017),

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2015r poz. 21 64 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Ad. 1
TAK
Ad. 2
Tak ale z zachowaniem norm poruszania ramieniem SAE

Ad. 3
2 500 motogodzin
Ad. 4
TAK
Ad. 5
TAK. Koszty ubezpieczenia pokrywa wykonawca i kalkuluje to w cenie oferty.
Ad.6
Dokumenty dostępne pod linkiem:
http://www.bip.krasne.pl/public/?id=159369

W wyniku powyższego na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje następujących zmiany
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ust. 19 pkt. 4 lit. ”c” otrzymuje brzmienie:
„c) koszt przeglądów z dojazdem do siedziby do 2500 mtg włącznie
Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.
Ust. 24 pkt. 3 lit „n” otrzymuje brzmienie:
„Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą u Zamawiającego na koszt Wykonawcy przez
cały okres gwarancji. Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z zaleceniami
producenta i instrukcją obsługi. Cena z oferty pokrywa również koszt przeglądów z dojazdem do
siedziby do 2500 mtg włącznie”
Udzielone odpowiedzi oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
wprowadzają istotnej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści
ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 12a ust. 2 PZP oraz nie wymaga dodatkowego czasu
do przygotowania oferty, o którym mowa w art. 38 ust. 6 PZP.
Dokonana zmiana oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

