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Propozycje odpowiedzi do postępowania nr 2729/2022 

Propozycja odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu przetargowym na: 

 ,,Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego'' 

 

 

Zamawiający doprecyzowuje SWZ: 

przez fabrycznie nowe Zamawiający rozumie urządzenie, które po opuszczeniu fabryki nie 

posiadało prawnego nabywcy, nie licząc pośredników w sprzedaży, ani też nie było eksploatowane. 

 

 

2512/2022/Pytanie 1 

CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podstawowe dane : 

Dotyczy : przenośnik taśmowy frakcji nadsitowej i podsitowej - składany i rozkładany 

hydraulicznie za pomocą głównego panelu i/lub dodatkowego panelu umieszczonego z tyłu 

maszyny. 

Wniosek : Wnioskujemy o możliwość dostarczenia maszyny z przenośnikami rozkładanymi i 

składanymi hydraulicznie za pomocą dźwigienek hydraulicznych umiejscowionych z tyłu maszyny. 

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 1 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy SWZ: 

 

Przenośnik tylny odprowadzający frakcję nad sitową 

 

- szerokość taśmy przenośnika min 800 mm, 

- składany i rozkładany hydraulicznie za pomocą głównego panelu lub dodatkowego panelu 

umieszczonego z tyłu maszyny, sterowanego dźwigniami lub przyciskami. 

 

 

Przenośnik boczny odprowadzający frakcję pod sitową 

 

- szerokość taśmy przenośnika min 800 mm, 

- składany i rozkładany hydraulicznie za pomocą głównego panelu lub dodatkowego panelu 

umieszczonego z tyłu maszyny, sterowanego dźwigniami lub przyciskami. 

 

 

2512/2022/Pytanie 2 

CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy : składanie i rozkładanie przenośników frakcji nad sitowej i pod sitowej.               

Wniosek : Wnioskujemy o możliwość oferowania maszyny bez możliwości składania i rozkładania 

przenośników z poziomu pulpitu sterowniczego. W przypadku proponowanego przez nas 

przesiewacza, rozkładanie i składanie przenośników odbywa się za pomocą dźwigienek 

umiejscowionych z tyłu maszyny. 

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 2 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy SWZ: 
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Pulpit sterowniczy 

 

Główny panel sterowania obsługujący funkcje takie jak: 

- włączanie i wyłączanie przenośników oraz bębna 

- regulacja prędkości obrotowej bębna 

- regulacja prędkości przenośnika w leju zasypowym 

- wyświetlacz krystaliczny pokazujący m.in. prędkość obrotową silnika, czas pracy maszyny, stan 

poziomu paliwa, 

- składanie i rozkładanie przenośników frakcji nad sitowej i pod sitowej.  

 

2512/2022/Pytanie 3 

CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy : przystawka umożliwiająca holowanie przesiewacza za pomocą ładowarki kołowej 

Wniosek : Prośba o doprecyzowanie co  Zamawiający rozumie przez te określenie ? Czy mamy tu 

na myśli przejściówkę kulową do holowania maszyn budowlanych ?  

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 3 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy SWZ: 

 

Wyposażenie 

- przednie podpory hydrauliczne lub mechaniczne, 

- min. 1 podpora tylna hydrauliczna, 

- tylny zderzak wraz z oświetleniem łatwo demontowalny, 

- system szybkiej wymiany bębna, 

- centralne smarowanie, 

- układ automatycznego czyszczenia chłodnic oleju hydraulicznego i silnikowego, 

- stalowe bariery przeciw najazdowe, 

- przystawka umożliwiająca holowanie przesiewacza za pomocą ładowarki kołowej 

- oświetlenie stref roboczych, 

- świadectwo homologacji dopuszczające maszynę do ruchu po drogach publicznych, 

- komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji rozdrabniacza jako przyczepy specjalnej, 

- książka serwisowa wraz z kartą gwarancyjną jeżeli jest wydawana, 

- harmonogram przeglądów maszyny, 

- instrukcje DTR w języku polskim, 

- katalog części zamiennych w języku polskim. 

 

 

2512/2022/Pytanie 4 

CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy : stalowe bariery przeciw najazdowe, 

Wniosek : Wnioskujemy o możliwość zaoferowania przesiewacza bez stalowych barier 

najazdowych. 

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 4 

Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SWZ. 

 

2512/2022/Pytanie 5 
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CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy : katalog części zamiennych w języku polskim 

Wniosek : Wnioskujemy o zgodę na dostarczenie przesiewacza z katalogiem części zamiennych w   

j. angielskim. Katalog części przesiewacza który chcemy zaoferować opiera się na symbolach,                    

numerach i rysunkach, jest łatwy i intuicyjny.  

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 5 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy SWZ: 

 

katalog części zamiennych w języku polskim lub angielskim. 

 

 

2512/2022/Pytanie 6 

CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy : § 3 Termin realizacji zamówienia 

Wniosek : Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 45 dni od 

podpisania Umowy. 

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 6 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy SWZ 

 

Termin wykonania zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy  

 

2512/2022/Pytanie 7 

CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy : § 7 Rękojmia za wady i gwarancję jakości. 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu uszkodzenia (awarii) zgłoszonej przez        

Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami,  o których mowa w zdaniu 

poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z  tytułu wspomnianych kosztów. 

Wniosek : Wnioskujemy o korektę zapisu wg poniższej propozycji : 

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu uszkodzenia (awarii) zgłoszonej przez 

Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. Niniejszy 

zapis nie będzie miał zastosowania w przypadku gdy, Wykonawca w ciągu 17 dni roboczych licząc 

od zgłoszenia usterki dostarczy maszynę zastępczą o podobnych parametrach.” 

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 7 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy SWZ: 

 

§ 7 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  
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W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu uszkodzenia (awarii) zgłoszonej przez 

Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. Niniejszy 

zapis nie będzie miał zastosowania w przypadku gdy, Wykonawca w ciągu 17 dni roboczych licząc 

od zgłoszenia usterki dostarczy maszynę zastępczą o podobnych parametrach. 

 

   

2512/2022/Pytanie 8 

CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy : § 9 Kary umowne 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w umówionym terminie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy zarówno kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy jak i za zwłokę w jej wykonaniu. 

Wniosek : Wnioskujemy o nie naliczanie kar za zwłokę w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od realizacji Umowy, w wyniku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę w 

umówionym terminie.  

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 8 

Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SWZ.  

 

2512/2022/Pytanie 9 

Czy zamawiający dopuszcza dostawę fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego, 

wyprodukowanego w 2021 roku. 

 

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 9 

Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SWZ.  

 

 

 

 


