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ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/01/09/2019 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

         ŁOMIANKI, 09.09.2019 

 

Tytuł zamówienia 

Zakup i dostawa wózka widłowego jezdniowego – ZO/01/09/2019. 

 

Pytanie.1. 

Zwracam się z zapytaniem czy zamawiający dopuści: 

- Przekładnie Hydrostatyczna bezstopniowa 

- Udźwig: 8 000 kg 

- Opony superelastyczne, niebrudzące (4xprzód + 2x tył) 

- Wysokość podnoszenia: 4 450 mm 

- Maszt po złożeniu: 3 530 mm 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza specyfikację w zakresie: 

- Przekładnie Hydrostatyczna bezstopniowa 

- Udźwig: 8 000 kg 

- Opony superelastyczne, niebrudzące (4xprzód + 2x tył) 

- Wysokość podnoszenia: 4 450 mm 

z uwagi na fakt, iż zaproponowane parametry są lepsze niż minimalne, Zamawiający dopuszcza 

specyfikację jak wyżej. 

Zamawiający nie dopuszcza specyfikacji w zakresie: 

- Maszt po złożeniu: 3 530 mm 

 

 

Pytanie 2. 

1) W opisie minimalnych wymagań widnieje zapis odnośnie masztu: 

- Wysokość podnoszenia: 4 400 mm 

- Typ masztu: duplex 

- Maszt po złożeniu: 3 380 mm 

Czy dopuszczacie Państwo maszt Triplex - różnica polega na tym że maszt Duplex składa się z dwóch 

ram a maszt Triplex z trzech ram, nie wpływa to na widoczność operatora a zwiększa możliwości 

wózka w zakresie wysokości podnoszenia ładunków - o poniższych parametrach: 

- Wysokość podnoszenia: 6 200 mm 

- Typ masztu: Triplex 

- Maszt po złożeniu: 3 200 mm 

 

Odpowiedź: Tak, z uwagi na fakt, iż zaproponowane parametry są lepsze niż minimalne, Zamawiający 

dopuszcza specyfikację jak wyżej. 

 

Pytanie 3. 

2) Odnośnie oświadczenia oferenta określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i 

datę jego nabycia 

Wózek który chcemy Państwu zaoferować znajduje się obecnie u naszego dostawcy na zachodzie, czy 

w związku z tym możemy razem z ofertą złożyć oświadczenie o treści: 
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"Wózek który oferujemy, w przypadku wyboru naszej oferty zostanie zakupiony w Frimie AAA z 

siedzibą w AAA w przeciągu 7 dni od wyboru naszej oferty" 

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w przypadku zaoferowania używanego wózka 

widłowego wymagane są niniejsze dokumenty (składane wraz z ofertą): 

- oświadczenie oferenta, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był 

współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub 

pomocy de minimis 

- oświadczenie oferenta określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego 

nabycia 

 

Pytanie 4. 

 Odnośnie gwarancji 2 lata /24 m-ce/ 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych przeglądów 

okresowych/gwarancyjnych (w terminach wymaganych przez Producenta) 

W związku z powyższym proszę o określenie planowanego rocznego przebiegu wózka - jest on 

konieczny do określenia ilości i tym samym kosztu przeglądów które musimy uwzględnić w cenie 

wózka. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje podawania planowanego rocznego przebiegu wózka w 

niniejszym zapytaniu.  

 

Pytanie 5. 

W punkcie "Harmonogram realizacji zamówienia" Zamawiający wymaga terminu realizacji 

zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisana umowy, termin ten wyklucza dostawców 

wózków nowych - rok produkcji 2019, tego typu wózki są w większości produkowane pod 

zamówienia klientów, w związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu 

dostawy do 16 tygodni od momentu podpisania umowy. Prosimy o odpowiedź. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 90 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin ten na rynku, również nowych wózków 

widłowych, jest terminem realnym  i osiągalnym u większości producentów wózków. 

 

Pytanie 6. 

Zarząd nigdy nie wyraża zgody na jakiekolwiek kary chciałem zapytać czy możemy je w drodze 

wspólnych ustaleń usunąć z warunków zapytania ofertowego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dot. kar umownych. 

 

 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 

13/09/2019r. (liczy się data wpływu).  

 

 


