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ZGK,27I,I.20T6 Sk6rzec, dniaT listopada 2016 r,

dot. zam6wienia publicznego pn.: ,,Zakup z dostawq fabrycznie nowej koparko-ladowarki"

Odpowiedzinazapytania do SIWZ - cz,l

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164, z p62n. zm,) Zamawiajqcy udziela odpowiedzi na

zadane pylania o tre6ci:

Pytanie nr 1:
Opis prze dmiotu zam6wienia :

L W pkt. 21, Zamawiajqcy okreilit:
- dwie pary drzwi calkowicie otwieranych na kabing
Czy Zamawiajqcy dopuszcza oferowanie maszyny z dwiema parami drnvi otwieranymi
pod kqtem zapewniajqcym komfortowe oraz bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z
kabiny. Rozwiqzanie to jest zgodne z normami CE.

2, W pkt. 28, Zamawiajqcy olveilil:
- udzwig przy zloilonym rqmieniu min. 1450kg
Cty Zamawiajqcy dopuszcza oferowanie maszyny z udiwigiem przy zlo2onym

ramieniu I295kg?

Odpowiedi na pytunie nr 1:
1. Tak. W zwiqzkuzudzielon4 odpowiedzi4 dokonuje sig zmiany w czgSci III, ust. II, pkt.

2I, tiret sz6gty SIWZ oraz odpowiednio w $ 2 ust. 2 wzoru umowy (stanowi4cego
zal4czniknr 4 do SIWZ) na:

,,dwie pary drrwi otwieranych na kabing - calkowicie bqdi pod kqtem zapewniajqcym
komfortowe oraz bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z kabiny, nie mniejszym ni| 90"".

2. Tak. W zwiqzku z udzielonq odpowiedzi4 dokonuje sig zmiany w czgSci III, ust. II, pkt.
28, tiret sz6sty SIWZ oraz odpowiednio w $ 2 ust. 2 wzoru umowy (stanowi4cego
zalqczniknr 4 do SIWZ) na:

,,udiwig przy zlohonym ramieniu min. I290kg"

Pytanie nr 2:
P ozo stale wymagania dotyczqce prze dmiotu zam6w ienia :
W pkt. 4 Zamawiajqcy olveflil:
- Instrukcja obslugi koparko - tqdowarki i opis do katalogu czgici zamiennych w jgzyku
polskim
- Cry w zwiqzku z tym, 2e przy identyfikacji i zamawianiu czgSci zamiennych u2ytkownik,
producent oraz dostawca czgici postugujq sig kodami, a nie nan4tami, czy Zamawiajqcy
dopuszcza katalog czgici zamiennych z opisem czgSci zq pomocq kod6w cyfrowoJiterowych
uzupelnionych nazwami wlasnymi w jgz. angielskim ?
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Ottpowiedi na pytanie nr 2: ' ;

tAf. W zw1qzku z tdzielonq odpowiedzi4 dokonuje sig zmiany w czgSci III, ust. III; pk!. 4,

SIWZ:
,,Instrukcja obslugi koparko - ladowarki i opis do katalogu czgici zamiennych w igzyku
polskim (doprrrr^ sig-katalog czgici zamiennych z opisem czgfci za pomocq kod6w cyfrowo'

literowych uzupelnionych namami wlasnymi w igz' angielskim) "

$ 2 ust. 3, tiret czwaftY wzoru umowy,

i,W dniu' odbioru pizedmiotdw zam6 rzeka1e; dokument okreilaiqcy warunki

serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjne punktdw serwisowych, katalog czgici

zamiennych, ininukcigiOstigi pojatdu z charakterystykq techniczno-elcsploatacyinq w igzyku polskim

(dopuszcza sig tcatitig c"g1Zi- zamiennych z opisem czgici zq pomocq kod6w cyfrowo-literowych

uzupelnionych nanvami wlasnymi w igz' angielskim) ".

Otrzymuj4:
1. Wykonawca, skladaj4cy zapytanie

2. Strona internetowa Zamawiaj1cego

3. ala
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