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TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postepowania na dostawę wózka podnośnikowego

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984,
1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), Zamawiający przekazuje treść zapytań
dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie nr 1:
Załącznik nr 1 do SIWZ, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Lp 12. – Przesuw boczny karetki
wideł +/-200 mm. Czy Zamawiającemu chodzi tutaj o standardowy przesuw boczny wideł o zakresie
przesuwu 100mm prawo + 100 mm lewo (łącznie 200 mm) czy o niestandardowy (dostępny za dopłatą)
tzw. przesuw „kontenerowy” o zakresie przesuwu 200 mm na każdą stronę wózka ?
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiającemu chodziło o standardowy przesuw boczny wideł o zakresie przesuwu 100mm w prawo,
100 mm w lewo (łącznie 200mm). W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść lp. 12
załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
Przesuw boczny karetki wideł: ± 100 mm (100 mm prawo, 100 mm lewo).
Pytanie nr 2:
Czy dopuszcza się zaproponowanie wózka wyposażonego w silnik stricte gazowy (fabryczna instalacja
gazowa) bez możliwości zasilania na benzynie ?
Stanowisko Zamawiającego:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza tego typu rozwiązania.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Załączniki:
- informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- formularz oferty po modyfikacji – załącznik nr 6 do siwz.
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