Gdańsk, dnia 01.07.2019 roku
Sprawa nr: ZP/3708/303MZI/2019/19010/19011
Ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 741/D/19/Oddział Gdańsk

Zakup pojazdów:
Zadanie nr 1 - Zakup przyczepy - laweta do minikoparki - 2 szt.,
Zadanie nr 2 - Zakup przyczepy lekkiej do 750 kg DMC - 5 szt.

Szanowni Państwo!
ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje
Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, mającym na celu wybór
Dostawcy wpłynęły pytania:
Dot. zadania nr 1:
Pytanie nr 1
ad. pkt 8 - "Rama podwozia: gięta z blachy Domex 420, cynkowana ogniowo"
- prosimy o dopuszczenie rozwiązania bardziej trwałego i odpornego na trudne warunki eksploatacji - tj.
"Rama podwozia: zbudowana z profili stalowych zamkniętych o podwyższonej odporności, spawanych, cynkowanych ogniowo"
ad. pkt 10 - "podjazdy o długości 1800mm (...)", prosimy o dopuszczenie wygodniejszych najazdów, tj.
"Podjazdy o długości 2000mm, wykonane z wysokoodpornej stali ocynkowanej z blachą otworowaną antypoślizgową typu lohr,
chowane do transportu w specjalne szuflady umieszczone pod podłogą, regulowane na szerokości"
ad. pkt 12 - "Podpora pod łyżkę wykonana z DURALUMINIUM", prosimy o dopuszczenie bardziej wytrzymałego rozwiązania, tj.
"Podpora pod łyżkę wykonana ze stali ocynkowanej"
ad. pkt 15- "Błotnik wykonany z DURALUMINIUM", prosimy o dopuszczenie rozwiązania, które gwarantuje długotrwałą
eksploatację i odporność na pękanie, uderzenia, czy odkształcenia, tj.
"Błotniki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo"

Odpowiedz nr 1
Zamawiający akceptuje rozwiązania zaproponowane przez Dostawcę w poz. 8,10, 12, 15 pod warunkiem dotrzymania przez niego
parametrów przyczepy zwartych w poz.1-7.
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Pytanie nr 2
ad. warunki gwarancji i serwisu:
"Zapewnienie autoryzowanego serwisu oraz napraw gwarancyjnych terenie województwa pomorskiego"
- prosimy o uwzględnienie, jako spełniającego powyższy wymóg - ogólnopolskiego nieodpłatnego serwisu mobilnego, działającego
również na terenie woj. pomorskiego

Odpowiedz nr 2
Zamawiający akceptuje zmiany zaproponowane przez Oferenta z jednoczesnym dopisaniem zdania: Przyjazd nieodpłatnego
serwisu mobilnego nastąpi nie później niż w trzecim dniu od mailowego zgłoszenia konieczności dokonania naprawy/przeglądu.
Dot. zadania nr 2:
Pytanie nr 1
specyfikacja techniczna przyczepy
ad. pkt 1, podpunkt i) "plandeka niebieska ze stelażem: wysokość min 130cm max 150cm"
czy podany wymiar ma spełniać plandeka mierzona od podłogi (wraz z burtami), jak zwykle mierzy się plandeki w przyczepach,
czy też oczekują Państwo plandeki o wysokości min 130cm plus burty min 35cm, czyli minimalna wysokość plandeki ma wynieść
165cm ?
Odpowiedz nr 1
Zamawiający potwierdza, że wymiar podany w pkt 1 ppkt i liczony ma być od podłogi przyczepy do sufitu plandeki.

Pytanie nr 2
ad. pkt 3, podpunkt a) "przedmiot zamówienia fabrycznie nowy z 2017"
prosimy o skorygowanie - chodziło zapewne o rok 2019?
Odpowiedz nr 2
Zamawiający koryguje zapis z pkt 3 ppkt a z 2017 na 2019.
Z poważaniem,
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