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Wszyscy oferenci  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

Dotyczy postępowania:  Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki 

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział 

w postępowaniu:  

 

1. Czy Zamawiający potwierdza, że kryterium ocen dotyczy dostawy fabrycznie nowej 

koparko-ładowarki, a nie taka jak zostało wpisane w SIWZ: dostawy samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem?  

Odpowiedź: Kryterium ocen dotyczy dostawy fabrycznie nowej koparko-ładowarki. 

 

2. Czy Zamawiający zmodyfikuje kryterium ocen dostosowując wymaganie dotyczące 

gwarancji i rękojmi zgodnie z wymaganiem Opisu przedmiotu Zamówienia? W OPZ jest 

informacja o min. 12 miesiącach gwarancji, a  w kryterium ocen minimalna gwarancja to 

36 miesięcy. Prośba o potwierdzenie, że Wykonawca może zaoferować 12 miesięcy 

gwarancji?  

3. Czy Zamawiający potwierdza, że długość zaoferowanej gwarancji jest równa długości 

okresu rękojmi?  

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia błędnie podano 12-miesięczny okres 

gwarancji. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi  wynosi 36 miesięcy od 

dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru. 

 

4. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis we wzorze umowy w § 3 ust 2 w taki sposób, aby 

stawka podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy była zgodna z aktualnie 

obowiązującą stawką podatku i aktualizowała wynagrodzenie zgodnie z tą stawką?  

Odpowiedź: Zapis umowy pozostaje bez zmian. 

 

5. Czy Zamawiający usunie zapis we wzorze umowy § 7 lit c) dotyczący przedłożenia 

dokumentów do rejestracji pojazdu? Koparko ładowarka jest pojazdem wolnobieżnym 

nie wymagającym rejestracji i tym samym nie posiada dokumentów do rejestracji.  

Odpowiedź: Zamawiający usunie przedmiotowy zapis. 

 



6. Czy Zamawiający potwierdza, że we wzorze umowy § 8 ust 2. nie wymaga wliczenia 

kosztu przeglądów w okresie gwarancji i pełny koszt przeglądów spoczywa na 

Zamawiającym? 

Odpowiedź: Zgodnie z § 8 ust 2 „w okresie gwarancji koszty prowadzenia serwisu 

(czynności serwisowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi) przedmiotu umowy 

obciążają WYKONAWCĘ. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania 

przeglądów przewidzianych w instrukcji obsługi, przy czym przegląd w ostatnim 

roku obowiązywania gwarancji zostanie wykonany pomiędzy ………. a ……… 

miesiącem gwarancji”. 

 

7. Czy Zamawiający potwierdza, że płatność musi odbyć się w dwóch transzach? 

Odpowiedź: Tak. 

I transza w wysokości  ………. zł brutto (max 80% wartości zamówienia) płatna po 

wykonaniu dostawy 

II transza w wysokości ………. zł brutto – płatność nastąpi w terminie do 

31.01.2018r. 
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