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Treść odpowiedzi

Proszę o odpowiedź czy dopuszczają Państwo zmianę w warunkach opisu przedmiotu zamówienia:

Tak, Zamawiający dopuszcza.
Tak, Zamawiający dopuszcza w przypadku ciągnika.

Rok budowy / produkcji 2020-2021 nowego ciągnika i ładowacza czołowego
Układ hydrauliczny: podwójne pompy zębate o przepływie całkowitym min. 52 l/min.

1.
Wykonawca zapewni serwis i opiekę serwisową z reakcją mobilnego serwisu do 48 godzin od momentu
zgłoszenia w dniach roboczych.

2.

W OPZ opisaliście Państwo Ciągnik Kompaktowy, iż minimalna wartość przepływu musi wynosić minimum 55
l/min. Czy dopuszczacie Państwo wartość 42,9 l/min?

Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ: „Wykonawca zapewni serwis i opiekę serwisową, z reakcją
mobilnego serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia. Jeżeli koniec terminu 48 godzinnego przypada na
dzień wolny od pracy reakcję należy zapewnić najpóźniej do godziny 12 następnego dnia roboczego. Przez
reakcję serwisu Zamawiający rozumie działania podjęte przez wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. W
trakcie trwania gwarancji koszt przeglądów serwisowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi ponosi
Wykonawca. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi maszyn”

Tak, Zamawiający dopuszcza.
Tak, Zamawiający dopuszcza WOM środkowy lub WOM przedni.

3.
4.
5.
6.
7.

W OPZ opisaliście Państwo ciągnik kompaktowy, iż musi posiadać środkowy WOM z prędkością 2100 obr/min, czy
dopuszczacie Państwo w zastępstwie WOM przedni o prędkości 1000 obr/min?
W OPZ opisaliście Państwo aerator wgłębny, iż maksymalna szerokość pracy może wynosić 156 cm, czy wyrażacie
Państwo zgodę na urządzenie o szerokości roboczej 160 cm?
W OPZ opisywaliściwe Państwo urządzenie do usuwania warstwy filcu, iż maksymalna waga może wynosić 350 kg,
czy wyrażacie Państwo zgodę na wagę urządzenia 395 kg?
W OPZ opisywaliściwe Państwo urządzenie do usuwania warstwy filcu, iż maksymalny rozstaw między możami na
wale to 20 mm, czy akceptujecie Państwo rozstaw między nożami 30 mm?
W SWZ opisaliście Państwo termin dostawy do 23.08.2021r., czy wyrażacie Państwo termin realizacji do
15.09.2021r.?
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Tak, Zamawiający dopuszcza.
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji. Termin składania ofert także pozostaje
bez zmian.

