Poznań, 9 listopada 2018 roku
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-22/2018
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.), dalej Ustawy, dnia 8 i 9 listopada 2018 r. wpłynęły do
Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. „Dostawa Ładowarki kołowej wraz z
szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem".
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Dotyczy umowy sprzedaży §5 p.1
W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1 % od wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 %
wartości brutto umowy.
Pytanie i prośba do Zamawiającego. Proponowana zmiana.
W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,2 % od wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 %
wartości brutto umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wysokości kary umownej. Jednocześnie
Zamawiający częściowo obniża wysokość kary umownej do wysokości 0,5 % od wartości brutto umowy
za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający dokona stosownych zmian w dokumentacji postępowania.
Pytanie 2:
Dotyczy umowy sprzedaży §5 p.5
Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 lub 9 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy.
Pytanie i prośba do Zamawiającego. Proponowana zmiana.
Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 lub 9 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wysokości kary umownej. Jednocześnie
Zamawiający częściowo obniża wysokość kary umownej do 0,2 % wartości brutto umowy.
Zamawiający dokona stosownych zmian w dokumentacji postępowania oraz w ogłoszeniu o
zamówieniu.
Pytanie 3:
Dotyczy terminu składania ofert ( 14.11.2018, godz. 10.00 )
Pytanie i prośba do Zamawiającego.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert do dnia 16.11.2018, godz. 10.00 ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert do dnia 16.11.2018 r., godz. 11.00.
Zamawiający dokona stosownych zmian w dokumentacji postępowania.

Pytanie 4:
Dotyczy terminu realizacji zamówienia ( Zamawiający określił czas 84 dni ).
Pytanie i prośba do Zamawiającego.
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 100 dni licząc od dnia
podpisania umowy ( realizacja zamówienia w okresie świątecznym ).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia do 100 dni. Zamawiający dokona
stosownych zmian w dokumentacji postępowania oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wadze eksploatacyjnej 15 700 kg ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany minimalnej i maksymalnej masy eksploatacyjnej maszyny.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o minimalnym prześwicie 397 mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza maszyny o minimalnym prześwicie 397 mm.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuszcza
o mocy 128 kW (174 KM)?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
o mocy 128 kW (174 KM).
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Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o pojemności skokowej silnika 5,9 I ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza maszynę o pojemności skokowej silnika 5,9 I. Zamawiający dokona
stosownych zmian w dokumentacji postępowania oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o zbiorniku paliwa o poj. 235 I ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza maszyny o zbiorniku paliwa o poj. 235 I.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuszczą, ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym 26,5 MPa?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym 26,5 MPa. Zamawiający dokona
stosownych zmian w dokumentacji postępowania oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 11:
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z ramieniem wysokiego podnoszenia (high lift) o wysokości do
sworznia przegubu łyżki 4 360 mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza maszyny z ramieniem
o wysokości do sworznia przegubu łyżki 4 360 mm.
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Pytanie 12:
Dotyczy roku produkcji maszyny.
Pytanie i prośba do Zamawiającego. Proponowana zmiana.
Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę z rocznika 2019 ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ładowarkę z rocznika 2019. Zamawiający dokona stosownych zmian w
dokumentacji postępowania oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 13:
Dotyczy minimalnego prześwitu ( Istotne parametry urządzenia ).
Min. prześwit 450 mm.
Pytanie i prośba do Zamawiającego. Proponowane rozwiązanie.
Proponowana ładowarka posiada prześwit 430 mm jednak z uwagi na wyższą oponę typu L4 prześwit
wzrasta o 20 mm. Czyli osiągamy wymagany prześwit 450 mm.
Pytanie, czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ładowarkę o minimalnym prześwicie 430 mm. Zamawiający dokona
stosownych zmian w dokumentacji postępowania oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 14:
Dotyczy chłodnicy ( Układ chłodzenia ).
Niezapychająca się chłodnica o szerokich odstępach pomiędzy żebrami (rdzeniami) chłodzącymi,
Pytanie i prośba do Zamawiającego. Proponowane rozwiązanie.
Proponowana ładowarka posiada jedną chłodnicę przystosowaną do pracy w różnych warunkach.
Posiada wentylator o zmiennym kierunku obrotów ( układ samoczyszczący ! ). Dodatkowo komara
silnika jest wyposażona w specjalne siatki, które zapobiegają zabrudzeniom. Pytanie, czy zamawiający
dopuszcza takie rozwiązanie ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza maszyny nie wyposażonej w niezapychającą się chłodnicę o szerokich
odstępach pomiędzy żebrami (rdzeniami) chłodzącymi.
Pytanie 15:
Dotyczy ( Osprzęt roboczy ).
Ramie wysokiego podnoszenia (high lift) o wysokości do sworznia przegubu łyżki min 4600mm

Pytanie i prośba do Zamawiającego. Proponowane rozwiązanie.
Proponowana ładowarka posiada ramię wysokiego podnoszenia 4550 mm. Z uwagi na wyższe opony i
zamontowane na maszynie hydrauliczne szybkozłącze ładowarkowe parametr ten wynosi 4700 mm.
Pytanie, czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ładowarkę z ramieniem wysokiego podnoszenia (high lift) ) o wysokości
podnoszenia do sworznia przegubu łyżki min 4550 mm. Zamawiający dokona stosownych zmian w
dokumentacji postępowania oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 16:
Dotyczy ( Inne wyposażenie ).
Osłona siłownika otwierani/zamykania łyżki
Pytanie i prośba do Zamawiającego.
Proponowana ładowarka posiada opatentowany wysięgnik ładowarkowy, gdzie główny siłownik
otwierania / zamykania łyżki znajduje się w dolnej części wysięgnika ( pomiędzy ramionami ). Dzięki
takiemu rozwiązaniu siłownik ten jest chroniony przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Pytanie, czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ze względu na specyficzną budowę ramienia łyżki.
Jednakże w przypadku umieszczenia siłownika w górnej części ramienia podtrzymuje zapis o osłonie.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a dokonuje zmiany w SIWZ w
następującym zakresie:
1) Punkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Maksymalny termin wykonania zamówienia: 100 dni od dnia udzielenia zamówienia.
Minimalny termin realizacji zamówienia: 3 dni od dnia udzielenia zamówienia.
2) Punkt 14.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
14.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z
dociskiem, NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.11.2018 roku, godz. 11:10”.
3) Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:
15.1. Oferty należy składać do dnia 16.11.2018 roku, do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
(adres: Aleje Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po
terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2
Ustawy.

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2018 roku, o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.
4) Kryterium nr 3 w punkcie 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3

TR = (Tmin – 2 dni/Tof – 2 dni) * 100 * waga
gdzie:
- Tmin – najmniejsza ilość dni od podpisania umowy do dostawy maszyny
- Tof - ilość dni od podpisania umowy do dostawy maszyny badanej oferty
Przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż 100 dni od dnia podpisania umowy.
Minimalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 3 dni. Jeżeli w ofercie Wykonawca wskaże
termin realizacji krótszy niż 3 dni, Zamawiający uzna termin realizacji za 3 dni.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku
nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:
1) na stronie 1, zdanie:
„Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2018, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych.”
zastępuje zdaniem:
„Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 lub 2019, wolna od wad konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych i prawnych.”
2) na stronie 1, w kropce „Istotne parametry urządzenia:”, ostatni myślnik otrzymuje brzmienie:
„- Min. prześwit 430 mm,”

3) na stronie 1, w kropce „Napęd/silnik:”, drugi myślnik otrzymuje brzmienie:
„- Pojemność minimalna 5,9 l, maksymalna 9 l,”
4) na stronie 1, w kropce „Układ hydrauliczny:”, drugi myślnik otrzymuje brzmienie:
„- Ciśnienie układu hydraulicznego min. 26,5 MPa,”
5) na stronie 3, w kropce „Osprzęt roboczy:”, drugi myślnik otrzymuje brzmienie:
„- Łyżka z hydraulicznym dociskiem górnym do materiałów lekkich (700-800 kg/mᶟ) o szerokości
2500 mm oraz pojemności od 2,9mᶟ do 3,5mᶟ. Wymienny dwustronny, dzielony lemiesz,
przykręcany, ze stali o podwyższonej ścieralności, wymienne przykręcane ślizgi dolne (na dnie) ze
stali o podwyższonej ścieralności,”
6) na stronie 3, w kropce „Osprzęt roboczy:”, trzeci myślnik otrzymuje brzmienie:
„- Ramie wysokiego podnoszenia (high lift) o wysokości do sworznia przegubu łyżki min 4550mm,”
7) na stronie 3, w kropce „Inne wyposażenie:”, ostatni myślnik otrzymuje brzmienie:

„- osłona siłownika otwierani/zamykania łyżki (jeżeli siłownik znajduje się w dolnej części
wysięgnika, osłona nie jest wymagana)”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku
nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy. W pliku na stronie 2, sformułowanie:
„Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: …………………………. dni
Przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż 84 dni od dnia podpisania umowy.”,
zastępuje sformułowaniem:
„Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: …………………………. dni
Przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż 100 dni od dnia podpisania umowy.”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku
nr 5 do SIWZ – wzór umowy:
1) Paragraf 5 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
1. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % od wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż
20 % wartości brutto umowy.
2) Paragraf 5 pkt 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
5. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 lub 9 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy informuje, iż dokona stosownych
zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,
Mikołaj Maźwa
Specjalista ds. zamówień publicznych

