
          Węgry, dnia 7 marca 2017 roku
1/1/ZP/2017

Wszyscy oferenci 

Dotyczy: „Dzierżawa  długoterminowa  koparko-ładowarki  z  możliwością
wykupu”.

Znak postępowania: 1/ZP/2017
Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w
Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 6 marca 2017 roku.

Zapytanie nr 1. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nowe brzmienie w projekcie umowy par.1 pkt 6 :
" Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie przez Zamawiającego nadajnika GPS
w maszynie pod warunkiem pozytywnej weryfikacji  dostawcy urządzenia  GPS przez
autoryzowany serwis Wykonawcy? 

Nie wyrażamy zgody, jednocześnie informujemy, że na stałe współpracujemy z firmą  Solid
Group Sp. z O.O. Spółka Komandytowa.

Zapytanie nr 2. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nowe brzmienie w projekcie umowy par.1 pkt 7 :
"Wykonawca  wyraża  zgodę  na  ologowanie  przez  Zamawiającego  dzierżawionej
maszyny  po  akceptacji  treści  przez  Wykonawcę? 

Nie wyrażamy zgody, jednocześnie informujemy, że elementy ologowania nie będą zakrywały
fabrycznych oznaczeń maszyny.

Zapytanie nr 3.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 7 dni kalendarzowych na 7 dni roboczych na
usunięcie awarii - par.2 pkt 3? 

Wyrażamy zgodę.
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Zapytanie nr 4.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na nowe brzmienie w projekcie umowy par.2 pkt 3 na:
"Wynajmujący naprawi maszynę własnym staraniem i na własny koszt z wykluczeniem
sytuacji   awarii  spowodowanej  niewłaściwym  użytkowaniem  maszyny  oraz  szkodą
nieobjętą ubezpieczeniem? 

Wyrażamy zgodę na dodanie do §2 pkt 3 projektu umowy nowego brzmienia: "Wynajmujący
naprawi maszynę własnym staraniem i na własny koszt z wykluczeniem sytuacji  awarii
spowodowanej  niewłaściwym  użytkowaniem  maszyny  oraz  szkodą  nieobjętą
ubezpieczeniem”.

Zapytanie nr 5.
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyprodukowaną w 2016, z przebiegiem licznika
400 motogodzin po demotestach z kabiną niewyposażoną w klimatyzację? 

Nie wyrażamy zgody, zgodnie z SWIZ maszyna ma być fabrycznie nowa. Wyrażenie zgody na
powyższe zapytanie zmieniłoby istotnie specyfikacje.

Zapytanie nr 6.
Zwracamy się  z  prośbą o podanie  przybliżonego  przebiegu  maszyny po 31 miesiącu
eksploatacji. 

Orientacyjny przebieg maszyny po 31 miesiącach wynosić będzie 2 600  motogodzin. 
 
  

Sporządził:
pod względem merytorycznym – Łukasz Szarek
pod względem proceduralnym – Marta Grzeszkiewicz

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński
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