Poznań, 30 stycznia 2019 roku
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-4/2019
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej Ustawy, do dnia 28 stycznia 2019 r. włącznie wpłynęły
do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. „Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem".
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy wziąć udział w tym przetargu, lecz termin składania ofert jest bardzo krótki. Właśnie wróciłem z
urlopu i będę miał dużą trudność jej przygotowania. Poza tym jest koniec miesiąca i nasza administracja jest w
tej chwili bardzo obciążona fakturowaniem.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o jego przedłużenie o jeden tydzień.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 06.02.2019 r.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość całkowitą maszyny 3793 mm>
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości całkowitej maszyny.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający zgodzi się na najwyżej umiejscowionego punktu lusterek 3300 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości najwyżej umiejscowionego elementu lusterek.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na dwie pompy wielotłoczkowe o przepływie 2x153 l/min?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w maszynie dwóch pomp wielotłoczkowych o przepływie 2 x 153
l/min. Zamawiający dokona stosownych zmian w dokumentacji postępowania.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający zgodzi się na brak blokady przekładni hydrokinetycznej? W skrzyniach 4 biegowych nie
występuje taka blokada
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na brak blokady przekładni hydrokinetycznej.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość do sworznia przegubu łyżki 4110 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości do sworznia przegubu łyżki
Pytanie 7:
Proszę podać poprawne szerokości łyżki do materiałów lekkich i łyżki wysokiego załadunku.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy dotyczące osprzętu - łyżki do materiałów lekkich i łyżki wysokiego
załadunku w następujący sposób:
- Łyżka materiałów lekkich (700-850 kg/mᶟ) o szerokości min 150 mm i max 200 mm większej niż
szerokość maszyny miedzy zewnętrznymi krawędziami opon oraz pojemności 4 mᶟ. Wymienny
dwustronny, dzielony lemiesz, przykręcany, ze stali o podwyższonej ścieralności, wymienne
przykręcane ślizgi dolne (na dnie) ze stali o podwyższonej ścieralności
- Łyżka wysokiego załadunku do materiałów lekkich (700-800 kg/mᶟ) o szerokości min 150 mm i max
200 mm większej niż szerokość maszyny miedzy zewnętrznymi krawędziami opon oraz pojemności od 4
mᶟ. Wymienny dwustronny, dzielony lemiesz, przykręcany, ze stali o podwyższonej ścieralności,
wymienne przykręcane ślizgi dolne (na dnie) ze stali o podwyższonej ścieralności
Pytanie 8:
Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę kołową o masie serwisowej 15 ton ??
Uzasadnienie: Masa maszyny mniejsza o 1000kg od zakładanej w przetargu masy minimalnej nie ma wpływu na
zdolności udźwigu ładowarki oraz jej właściwości jezdne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany minimalnej wagi eksploatacyjnej maszyny.
Pytanie 9:
Czy zamawiający dopuszcza wydajność pompy min. 190 l/min
Uzasadnienie: tak niewielka różnica w wydajności jest niezauważalna przy pracy maszyny.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wydajności pompy na 190 l/min. Zamawiający dokona stosownych zmian
w dokumentacji postępowania.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym
zakresie:
1) 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, NIE OTWIERAĆ przed
dniem 6.02.2019 roku, godz. 10:10”.
2) Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

15.1. Oferty należy składać do dnia 6.02.2019 roku, do godz. 10:00 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 6.02.2019 roku, o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje również zmiany w SIWZ w załączniku
nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
1) na stronie 2, w kropce „Układ Hydrauliczny:”, trzeci myślnik otrzymuje brzmienie:
- Wydajność pompy: pojedynczej - min. 190 l/min, lub dwie pomp wielotłoczkowe, każda o przepływie
min. 150 l/min.
2) na stronie 3, w kropce „Osprzęt roboczy:”, trzeci i czwarty myślnik otrzymują brzmienie:
- Łyżka materiałów lekkich (700-850 kg/mᶟ) o szerokości min 150 mm i max 200 mm większej niż
szerokość maszyny miedzy zewnętrznymi krawędziami opon oraz pojemności 4 mᶟ. Wymienny
dwustronny, dzielony lemiesz, przykręcany, ze stali o podwyższonej ścieralności, wymienne
przykręcane ślizgi dolne (na dnie) ze stali o podwyższonej ścieralności
- Łyżka wysokiego załadunku do materiałów lekkich (700-800 kg/mᶟ) o szerokości min 150 mm i max
200 mm większej niż szerokość maszyny miedzy zewnętrznymi krawędziami opon oraz pojemności od 4
mᶟ. Wymienny dwustronny, dzielony lemiesz, przykręcany, ze stali o podwyższonej ścieralności,
wymienne przykręcane ślizgi dolne (na dnie) ze stali o podwyższonej ścieralności
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy informuje, iż dokona stosownych zmian w
treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,
Mikołaj Maźwa
Specjalista ds. zamówień publicznych

