
     

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Wyjaśnienie nr III 

Pytanie nr 8 
Czy zamawiający wyraża zgodę na maszynę, w której ogrzewanie tylnej szyby 
odbywa się za pomocą nawiewu? 
Odpowiedź nr 8 
Tak Zamawiający wyraża zgodę na ogrzewanie tylnej szyby za pomocą nawiewu.  
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający zgodnie z wyjaśnieniem nr 1 zmodyfikuje wzór umowy usuwając 
dokumenty do rejestracji ładowarki? Dot. umowy §4 ust. 1 lit d) 
Odpowiedź nr 9 
Zmianie ulega §4 ust. 1 umowy, z którego zostaje usunięty lit. d. 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje zamiast świadectwa zgodności CE, 
deklarację zgodności CE ? Dot. umowy §4 ust.1 lit a) 
Odpowiedź nr 10 
Tak Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje również deklarację zgodności CE. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający potwierdza, że w SIWZ Rozdział III pkt. 2.6 ma na myśli czas 
reakcji to znaczy czas przyjazdu serwisanta od zgłoszenia usterki? Jednocześnie 
zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie tego czasu reakcji tylko w okresie 
gwarancyjnym 
Odpowiedź nr 11 
Tak Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisu  oznacza czas przyjazdu 
serwisanta w ciągu 48 h w dni robocze od zgłoszenia usterki. 
Zamawiający potwierdza, iż czas reakcji serwisu  w ciągu 48 h w dni robocze odnosi 
się do okresu gwarancji. 
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Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosi koszt napraw w okresie 
gwarancji, ale takich, które nie powstałe z winy Zamawiającego przez niezgodne z 
instrukcją użytkowanie sprzętu? Usterki powstałe z winy Zamawiającego nie 
podlegają gwarancji. Dot. SIWZ Rozdział III pkt. 4.2 lit. b) 
Odpowiedź nr 12 
Tak Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosi koszty napraw w okresie 
gwarancji wszystkich usterek, z wyłączeniem tych, które powstałe z winy 
Zamawiającego przez niezgodne z instrukcją użytkowanie maszyny.  
 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający zaakceptuje, aby DTR wymagany w SIWZ Rozdział XIV pkt 1.18 
był dostarczony przy dostawie i nie jest koniecznym załączanie go do oferty? DTR 
jest bardzo obszernym dokumentem, jaki jest dostarczany jedynie przy dostawie. 
Odpowiedź nr 13 
Zamawiający wymaga aby  DTR była załącznikiem do oferty. DTR może być 
dołączona w wersji elektronicznej. 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający potwierdza, że w Formularzu oferty w pkt. 5. Zamawiający 
wymaga uprawnień w ramach wykonywanej działalności Wykonawcy (jeśli są 
prawnie wymagane). 
Odpowiedź nr 14 
Zgodnie z Formularzem ofertowym pkt. 5 Wykonawca oświadcza, że posiada 
wymagane uprawnienia.  
 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający potwierdza, że w umowie w §3 ust. 2 Zamawiający ma na myśli 
dochodzenie kar do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 
Odpowiedź nr 15 
Tak  Zamawiający potwierdza, że w przypadku powstania szkód z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić 
kar przewyższających kary umowne. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający wydłuży termin na usunięcie w okresie gwarancji usterek, awarii, 
wad do 7 dni roboczych? Dot umowy §7 ust. 3 lit a) 
Odpowiedź nr 16 
Zamawiający zmienia §7 ust. 3 lit a) umowy, który otrzymuje brzmienie:  

a. usuwanie usterek, awarii, wad – szczególnie uciążliwych lub zagrażających 
życiu lub zdrowiu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 48 godzin w dni 
robocze,  zgodnie z zasadami określonymi w § 6. W przypadku pozostałych 
usterek, awarii, wad  w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 17 
Zamawiający określa karę za opóźnienie w przeprowadzeniu przeglądu, jednak nie 
wyznacza terminu na jego wykonanie od zgłoszenia. Prosimy o wprowadzenie zapisu, 
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że na wykonanie przeglądu od zgłoszenia Wykonawca ma 5 dni roboczych. Dot. 
umowy §3 ust. 1 lit. c) 
Odpowiedź nr 17 
Zamawiający zmienia §1 ust. 3.2 lit a) umowy, który otrzymuje brzmienie: 

a. bezpłatne przeglądy okresowe maszyny, zgodnie z harmonogramem 
przeglądów przewidzianym przez producenta maszyny w terminie 5 dni 
roboczych od zgłoszenia Zamawiającego.  

 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający obniży karę o której mowa w umowie w §3 ust. 1 lit. b) i c) z 0,5% 
do 0,2%? 
Odpowiedź nr 18 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych, o których mowa w §3 
ust. 1 lit. b) i c). 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary o której mowa w §3 ust. 1 lit. b) jeśli na 
czas przedłużającej się naprawy powyżej ustalony termin Wykonawca podstawi 
nieodpłatnie maszynę zastępczą 
Odpowiedź nr 19 
Tak Zamawiający odstąpi od naliczania kary o której mowa w §3 ust. 1 lit. b) umowy 
jeśli na czas przedłużającej się naprawy powyżej ustalony termin Wykonawca 
podstawi nieodpłatnie maszynę zastępczą. 
 
Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający określi termin zapłaty za fakturę? Dot. umowy §9 ust. 2. 
Odpowiedź nr 20 
Zamawiający zmienia §9 ust.2 umowy, który otrzymuje brzmienie: 
Należności za wykonane roboty Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy w 
terminie 14 dni licząc od daty złożenia faktur Zamawiającemu. 
 
Pytanie nr 21 
SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia 3,pkt 3.2 Proszę Zamawiającego o 
potwierdzenie, że masa całkowita i eksploatacyjna ładowarki wraz z łyżką wysokiego 
wysypu o pojemności nasypowej 5m3 nie może być większa niż 21 000kg. 
Odpowiedź nr 21 
Zgodnie z  SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3.2 masa całkowita maszyny 
musi wynosić do 20 ton.  
 
 
 

 
 
 
 


