Poznań, 19 kwietnia 2019 roku
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-07/2019
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej Ustawy, do dnia 16 kwietnia 2019 r. włącznie
wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. „Dostawa elektrycznego,
samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego".
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Wymagania:
- gwarancja producenta na maszynę wraz z akumulatorami min. 3 lata – jesteśmy w stanie udzielić
gwarancji na 3 lata, ale nie na akumulatory, rozruszniki, uszczelnienia, o-ringi, przewody giętkie i
hamulce. Na te elementy producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na skrócenie okresu gwarancji.
Pytanie 2:
Dokumentacja:
- dokumentacja techniczno-ruchowa podnośnika – producent zakazuje udostępniania instrukcji
serwisowych, więc niestety nie możemy tego dostarczyć wraz z maszyną.
- instrukcja obsługi w języku polskim jeden egzemplarz w wersji elektronicznej – producent nie zgadza
się na udostępnianie instrukcji w wersji elektronicznej, więc nie możemy spełnić tego punktu. Proponuję
w zamian dodatkowy egzemplarz w wersji papierowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie podnośnika bez dokumentacji techniczno-ruchowej,
jednocześnie zaznaczając iż nie jest ona tym samym co instrukcja serwisowa producenta.
Zamawiający pod pojęciem wersji elektronicznej instrukcji rozumiemy również zeskanowany dokument
np. w formacie pdf. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia instrukcji w wersji
elektronicznej.
Pytanie 3:
Dostawa podnośnika:
- 8 tygodni to zdecydowanie za mało. Podnośnika nie mamy na stanie, mamy informację że będzie
dostępny na koniec maja, ale do tego musimy doliczyć dostawę do Polski oraz rejestrację w UDT.
Wolałabym wydłużyć ten termin do 12 tygodni.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy podnośnika do 12 tygodni (84 dni). Stosowne
zmiany zostaną wprowadzone do dokumentacji postępowania.

Pytanie 4:
Sprzęt zamienny w przypadku awarii:
- sprzęt zamienny na czas naprawy Wykonawca udostępnia nieodpłatnie. – na ten punkt nie możemy
się zgodzić, ponieważ producent nie oddaje nam kosztów związanych z dostarczeniem maszyny
zastępczej. Z reguły większość awarii jest naprawianych na miejscu. Możemy udzielić 15% rabatu na
wynajem podnośnika na czas awarii.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na odpłatne wynajmowanie podnośnika w przypadku awarii gwarancyjnej.
Zamawiający zmieni jednak wzór umowy tak, aby wymagać dostarczenia podnośnika na koszt
Wykonawcy w przypadku nieusunięcia usterki w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku
konieczności przewiezienia maszyny do serwisu producenta, koszt transportu w obie strony leży po
stronie wykonawcy.
Pytanie 5:
Kary:
- nie jesteśmy w stanie zgodzić się na jakiekolwiek kary oraz odstąpienia od umowy (paragraf 5 i 6
umowy)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadzi zmian w zakresie kar umownych.
Pytanie 6:
Ostateczna wartość maszyny:
- w umowie należy podać wartość maszyny w PLN. Wartość maszyny przeliczamy na podstawie
średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, więc na tą chwilę mogę podać
wartość orientacyjną w PLN. Jeśli chcą Państwo na umowie mieć wartość w PLN, mogę ją przeliczyć
np. 1 EUR = 4,40 PLN, ale to nie będzie dla Państwa korzystne.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 16.4. SIWZ: Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w
następującym zakresie:
1) Punkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji zamówienia: 84 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 elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowoteleskopowego, NIE OTWIERAĆ przed dniem 25.04.2019 roku, godz. 11:10”.
3) Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

15.1. Oferty należy składać do dnia 25.04.2019 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 25.04.2019 roku, o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy
w następującym zakresie:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 84 dni od dnia zawarcia umowy.

2) § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki,
awarii w ciągu maksymalnie 7 dni dla sprzętu objętego umową bądź też do dostarczenia na czas
naprawy na swój koszt sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego.
3) § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
11. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, wad, awarii przedmiotu umowy wyłącznie z
wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Przewóz do
naprawy i zwrot naprawianego przedmiotu umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy. Sprzęt zamienny
na czas naprawy, który wynosi powyżej 7 dni Wykonawca udostępnia nieodpłatnie.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a i 6 Ustawy informuje, iż dokona stosownych
zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,
Mikołaj Maźwa
Specjalista ds. zamówień publicznych

