Legnica, dnia 05.11.2020 r.

Sygn. TZMŚ/06/2020
Nazwa postępowania: Dostawa ładowarki kołowej.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI
Zamawiający:
Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
–
Instytut
Metali
Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem dotyczącym
przedmiotowego postępowania, które wpłynęły do Zamawiającego dnia
04.11.2020 r. i dokonuje zmiany treści SIWZ.
Jednocześnie
Zamawiający
przypomina,
że
oferta
złożona
do
przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100). Wadium musi zostać
wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały
okres związania ofertą. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zawiera Rozdział XI
SIWZ.
Pytanie nr 1:
Czy dopuszczą państwo ładowarkę kołową która posiada:
1. Prześwit 39 cm?
2. Przekładnię hydrokinetyczną 4 biegi w przód i 3 w tył?
3. Serwis w odległości 114 km – Komorniki pod Poznaniem?
4. Czas reakcji serwisu 24 godziny?
5. Lusterka zewnętrzne bez funkcji podgrzewania?
6. „Wskaźnik
–
ekonomizer
informujący
operatora
o
oszczędnym
i ekonomicznym stylu pracy” – nasza maszyna posiada automatyczną
skrzynię biegu oraz tryb pracy: ekonomiczny, normalny i zwiększonej mocy.
Ekonomizer nie jest potrzebny ponieważ te funkcje są narzucane
automatycznie niezależnie od pracy operatora w zależności od wybranego
trybu. Czy dopuszczają państwo takie rozwiązanie?
7. „Odchylany wentylator chłodnicy z napędem hydrostatycznym” – nasza
maszyna posiada unikatową konstrukcję sześcianu chłodzącego z pięcioma
chłodnicami zamontowanymi w taki sposób aby utworzyły sześcian, zamiast
ich rzędowego ustawienia. Zapewnia to ciągły przepływ świeżego i czystego
powietrza od boków i od góry, aby utrzymać stałą temperaturę płynów.
Konstrukcja sześcianu oferuje łatwy dostęp do chłodnic w celu ich
skuteczniejszego czyszczenia i serwisowania mając dostęp do każdej
chłodnicy
z
osobna.
Posiada
również
funkcję
automatycznego
programowania zmiany kierunku obrotów – przedmuchiwanie. Czy
dopuszczają państwo takie rozwiązanie?
8. Czy dopuszczają państwo 8 tygodniowy termin dostawy maszyny?
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9. Prosimy o wydłużenie terminu złożenia oferty do 16 listopada 2020 roku.
Prośbę motywujemy sytuacją związaną z COVID 19. Pracownicy firmy
pracują w trybie mieszanym (zdalny i biurowy). Jest to czas potrzebny na
kompletację i przygotowanie oferty przetargowej. Czy wyrażają państwo
zgodę na takie rozwiązanie?
Odpowiedź:
Zamawiający w kwestii ww. punktów:
1. Tak. Zamawiający dopuszcza prześwit 39 cm.
2. Tak. Zamawiający dopuszcza przekładnię hydrokinetyczną 4 biegi w przód
i 3 w tył.
3. Tak Zamawiający dopuszcza serwis w odległości 114 km.
4. Nie. Zamawiający nie dopuszcza czasu reakcji serwisu 24 godziny.
Zamawiający wymaga aby były spełnione warunki opisane w Załączniku nr 6
do SIWZ §6 ust. 5: „Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować poprzez
zapisy w karcie gwarancyjnej przystąpienie do naprawy gwarancyjnej
w ciągu 4 godzin od momentu pisemnego (e-mailem) zgłoszenia awarii.”
5. Nie. Zamawiający nie dopuszcza lusterek zewnętrznych bez funkcji
podgrzewania.
6. Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tj.
wskaźnik
– ekonomizer informujący operatora o oszczędnym i ekonomicznym stylu
pracy.
7. Nie.
Zamawiający
nie
dopuszcza
zaproponowanego
rozwiązania,
tj. odchylany wentylator chłodnicy z napędem hydrostatycznym.
8. Nie. Zamawiający wymaga aby były spełnione warunki opisane w SIWZ.
9. Nie. Zamawiający wymaga aby były spełnione warunki opisane w SIWZ.
Pytanie nr 2:
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści zapisu Załącznika nr 6 do SIWZ
Istotne Warunki Umowy § 6.2 – „Przeglądy gwarancyjne, naprawy awaryjne
ładowarki, nadwozia roboczego w okresie udzielonej gwarancji wykonywane
będą bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji …….”.
Czy to oznacza, że wartość przeglądów i napraw gwarancyjnych należy
uwzględnić w cenie maszyny i wpisać do formularza ofertowego jako „Wartość
netto przedmiotu zamówienia” ?
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział XV pkt. 3: „Cena oferty musi zawierać
wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające
z SIWZ oraz STOPZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytego wykonania zamówienia jak również w nim nie ujęte, a których
wykonanie
jest
niezbędne
dla
prawidłowego
zrealizowania
przedmiotu
zamówienia.”
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