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Znak sprawy: DZP-271-26/18

Kraków, 31 października 2018 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wózka
widłowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-26/18.
ODP OWI EDZI N A ZAPYT ANI A
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które
wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31 października 2018 r. e-mailem od Wykonawcy.
Pytanie nr 1.
„Prosimy o informację czy maszt w oferowanym wózku ma posiadać tzw. pełny wolny skok (widły
podnoszą się na wysokość ok. 1000 mm bez zwiększania wysokości masztu w stanie złożonym), czy
częściowy wolny skok (widły podnoszą się na wysokość ok. 160 mm bez zwiększania wysokości
maszty w stanie złożonym)”
Odpowiedź:
Oferowany wózek powinien posiadać maszt typu duplex z wolnym skokiem wideł.
Pytanie nr 2.
„W nawiązaniu do wymaganego udźwigu wózka informujemy, iż zamontowanie osprzętu w postaci
pozycjonera wideł zmniejszy udźwig nominalnym wózka widłowego, w związku z powyższym prosimy
o informację czy podany w specyfikacji udźwig wózka jest udźwigiem nominalnym czy rzeczywistym
(z już zamontowanym pozycjonerem wideł)?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że oferowany wózek powinien posiadać udźwig 5000 kg z zamontowanym
pozycjonerem wideł.
Pytanie nr 3.
„Ze względu na czas oczekiwania na hydrauliczny pozycjoner wideł czy dopuszczają Państwo dostawę
wózka bez pozycjonera do 28 dni od daty podpisania umowy, a następnie doposażenie wózka
w pozycjoner w miejscu użytkowania wózka w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Kompletny wózek powinien być dostarczony w terminie do
28 dni od daty zawarcia umowy.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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