Gdańsk, dnia 01.07.2019 roku
Sprawa nr: ZP/3705/303MZI/2019/19009
Ogłoszenie nr 742/D/19/Oddział Gdańsk
Zakup pojazdu - podnośnik do 3,5 T DMC - 1 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:
Pytanie nr 1
Czy z uwagi na utrzymanie izolacyjności kosza do pracy w technologii PPN do 1kV bez konieczności stosowania dodatkowych
wymiennych elementów izolujących, zachowując wytrzymałe mocowanie kosza bezpośrednio do podstawy (brak elementów
pośrednich) Zamawiający odstąpi od wymagania zastosowania dodatkowych izolatorów?
Odpowiedz nr 1
Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Dostawcę jako rozwiązanie alternatywne.
Pytanie nr 2
Czy zamawiający odstąpi od wymagania bocznych osłon przeciw najazdowych? W podwoziach do 3,5 t DMC boczne osłony
przeciw najazdowe nie są wymagane.
Odpowiedz nr 2
Tak, Zamawiający rezygnuje z wyposażania podwozia w osłony boczne.
Pytanie nr 3
Czy zamawiający dopuszcza osłonę pulpitu sterowniczego dostępnego z poziomu gruntu w formie pokrowca wykonanego z
materiału plandekowego?
Odpowiedz nr 3
Tak, Zamawiający dopuszcza osłonę wskazaną przez Dostawcę.
Pytanie nr 4
Czy zamawiający dopuszcza montaż siłownika teleskopowego na zewnątrz wysięgnika przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed
uszkodzeniami mechanicznymi zaworów blokujących. Rozwiązanie to ułatwia ewentualne serwisowanie cylindra bez konieczności
demontażu członów wysięgnika teleskopowego.
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Odpowiedz nr 4
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga, aby przeglądy podnośnika koszowego oraz podwozia w okresie trwania gwarancji były wliczone w
cenę urządzenia?
Odpowiedz nr 5
Tak, Zamawiający wymaga aby przeglądy podnośnika i podwozia były wliczone w cenę urządzenia.
Pytanie nr 6
Czy usługa Assistant 24 godziny na dobę dotyczy tylko podwozia samochodu ciężarowego? W przypadku podnośnika koszowego
nie posiadamy takiej usługi w swojej ofercie.
Odpowiedz nr 6
Tak, usługa Assistant 24 dotyczy podwozia pojazdu a nie urządzenia.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści, aby termin dostępności części zamiennych wynosił 10 dni roboczych? Dostępność części zamiennych
do 72 godzin jest w niektórych przypadkach niemożliwa do spełnienia, ponieważ mogą to być elementy konstrukcyjne, których nie
jesteśmy w stanie dostarczyć z fabryki w tak krótkim czasie.

Odpowiedz 7
Tak, zamawiający dopuszcza 10 dniową dostępność części zamiennych.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający pozwoli na wydłużenie oczekiwanego czasu naprawy urządzenia powyżej 10 dni roboczych w uzasadnionych
przypadkach – np. naprawy konstrukcyjne?

Odpowiedz 8
Tak, Zamawiający w indywidualnych uzasadnionych przypadkach np. skomplikowanych napraw konstrukcyjnych, na
wniosek Wykonawcy, może zezwolić na wydłużenie oczekiwanego czasu naprawy urządzenia.
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Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca dostarczył z podnośnikiem tylko badania izolacji kosza bez badań gniazda? Badania,
jakie przeprowadzaliśmy dla firmy Tauron Dystrybucja dotyczyły jedynie izolacji kosza (zaświadczenie w załączniku) i nie
obejmowały badań gniazda.

Odpowiedz 9
Zamawiający rezygnuje z wymogu wyposażenia kosza w gniazdo elektryczne.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe podwozie i podnośnik koszowy z 2019 roku?

Odpowiedz 10
Tak, Zamawiający wymaga, żeby zarówno podwozie jak i podnośnik został wyprodukowane w 2019 r
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza kosz o udźwigu 200 kg?

Odpowiedz 11
Tak, Zamawiający dopuszcza kosz o udźwigu 200 kg.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuszcza wysięg 6,0 m dla udźwigu kosza 200 kg?

Odpowiedz 12
Tak, Zamawiający dopuszcza założony wysięg przy udźwigu kosza 200 kg
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuszcza osłonę górnego panelu sterowania za pomocą osłony wykonanej z materiału plandekowego,
przypinanej na zatrzaski?

Odpowiedz 13
Tak, Zamawiający dopuszcza wyposażenie w osłonę wskazaną przez Oferenta.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik oleju o pojemności 70 litrów?
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Odpowiedz 14
Tak, Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 70 litrów.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuszcza zawieszenie przedniej osi na podwójnym wahaczu zamiast stabilizatora?

Odpowiedz 15
Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Dostawcę..
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję pełną na pojazd wynoszącą 24 miesiące?

Odpowiedz 16
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuszcza odległość przednich podpór od ziemi na wysokości 180 mm? Uzasadnienie: Podpory w obrysie
umieszczone bezpośrednio za kabiną podwozia, talerze podpór znajdują się bezpośrednio za przednim kołem pojazdu.

Odpowiedz 17
Tak, Zamawiający akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Dostawcę.

Z poważaniem,
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