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W

odpowiedzi

nieograrriczonego

na pytania doĘczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nazńańę podnazwą,Zakup koparko - ładowarki" podaję, co następuje:

Ętanie nr 1 Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ - Projekt Umowy, §6, pkt.3:
Czy Zarlawiający v,ryruża zgodę na przedłużenię czasu przystą:pienia do naprawy z 24 do
godzin? Czy wymagany czas prrystąpienia do naprawy doĘczy zarówno koparko
i pługu orazfrezarki?

-

48
ładowarki jak

Odpowiedź: Zalnawiający odniósł się do wydłuzenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy
odpowiedziami na zapytańe z dnła 20.02.2an r. Zarnańający potwietdza, iż wymagany czas
reakcji doĘczy zarówno koparko - ładowarki jak i pługu oruz fręzarki.
Pytanie nr 2 Dotycry załącznika nr 8 do SIWZ - Projekt Umowyn §6, pkt. 4:
Czy Zamańający wyraża zgodę na wydfuZenie terminu dokonywania napraw z 7 do 14 dni? Cry
wymagany termin dokonywania napraw doĘczy zarówno koparko - ładowarki jak i pługu oraz
frezarkj?
Odpowiedź: Zamavłiający odniósł się do wydłuzenia terminu dokonywania napraw odpowiedziami
z dnia 20.02.2017 r. Zamawiający potwierdza, iż v,rymagany termin dokonywania
napraw doĘczy zarówno koparko - ładowarki jak i pługu orazfrezarki.

na zapytanie

Ętanie nr 3 D oĘczy za|ącznika nr 8 do SIWZ - Projekt Umowy, §6, pkt. 5:
Czy Zamawiający wyruia zgodę na zmianę zapisu doĘczącego ponownego biegu gwarancji

wymienionego podzespołu na zapis: Naprawiony lub wymieniony element podlega gwarancji do
końca olcresu gwarancyjnego maszyny, w której został wymieniony, nie lcrócej jednak niż 6 miesięcy
od daty wymiany?
Odpowied źz Zamawiający dokonuje korekĘ zapisu §6, pkt. 5 umowy, Iłóry otrrymuje brzmienie :
,J,{aprawiony lub wymieniony element podlega gWarancji do końcą okresu gwarancyjnego
maszyrty, w hórej zostął wymieniony, nie lcrócej jednak niż 6 miesięcy od daĘ wymiany, ".

Ętanie nr

4: Dotyczy załqcznika nr 8 do SIWZ

- Projekt Umowy, §7:
Czy Zamawiający zgadza się na dodanie do Umowy punktu o brzrnieniu ,,SLłma kar wyniknjqca

z niniejszej umowy nie może przelcroczyć ]0ońwartości umowy."?

Odpowiedź: Zamawiający nie v,ryraża zgody na dodanie

w proponowanym brzmieniu.

w

projekcie umowy punktu

na zapfiania są ńązące i stanowią integralną częśćdokumentacji
przetargowej, a ich postarrowienia pozostaną uwzględnione w stosownych dokumentach.
Powyzsze odpowiedzi

