ZP. 234105-2010 z dnia 31.08.2010 r.

Sobótka, dnia 02.09.2010 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa Ciągnika Rolniczego do Prac Komunalnych”
Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. zwanej dalej Ustawą), Zamawiający – Zakład Usług
Komunalnych „HADLUX” Sp. z o. o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Dyrektora przedstawia
treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w dalszej części zwanej SIWZ), jakie
wpłynęły w dniu 01.09.2010 r. godz. 1752 oraz udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
„Specyfikacja Załącznik nr 1 pkt. 35 co rozumieć pod pojęciem ? dodatkowe obciążniki, bo by
założyć przedni trzypunktowy TUZ układ zawieszenia (pkt. 22 zał. nr 1) trzeba zdemontować przednie
obciążniki, które są w wyposażeniu ciągnika (podst. wyposażenie).
- obciążniki kół tylnych 4 x 80 będą dodatkowo zamontowane w oferowanym sprzęcie.
Jako takie obciążniki przednich kół nie występują. Jest to dodatkowe obciążenie z przodu na cały
traktor (bez TUZ) w standardzie. Bo wiadomo, że mając założony TUZ ciągnik na ogół pracuje z jakąś
maszyną i to stanowi obciążenie!”
Odpowiedź:
Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu muszą spełniać warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy i w punkcie 3 SIWZ m.in.: posiadania wiedzy i
doświadczenia uwzględniając parametry techniczne przedmiotu zamówienia niezbędne do realizacji
zamówienia.
Pełna informacja dot. pytania jest w opisie w pkt. 3.1.1.35 SIWZ i powtórzona w zał. wskazanym
przez Wykonawcę: „Dodatkowe obciążniki tylnej osi i z przodu walizkowe z mocowaniem (do
wykorzystania po demontażu przedniego podnośnika)” – pierwsza część zdania mówi o obciążnikach
osi tylnej, druga część zdania mówi o przednich walizkowych obciążnikach montowanych w miejscu
montażu przedniego TUZ.
Reasumując zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia z kompletem obciążników z
możliwością montażu przedniego TUZ zamiennie w miejscu montażu przednich obciążników
walizkowych wskazanych w pkt. 3.1.1.35 SIWZ.
Prezes Zarządu – Dyrektor
Grzegorz Białczak

