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Zainteresowani Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny z opcjp wykupu kołowej ładowarki teleskopowej
(SIWZ 360/2396/2018 z dnia 29.06.2018 r.)

Odpowiadamy poniżej na kolejne zadane w przetargu pytania:

Pytanie nr 31:
dot. punktu 1.2. e SIWZ.
Ładowarki nie są urządzeniami wymagającymi odbioru przez urząd dozoru technicznego. Poniżej link do
strony urzędu: https://www.udt.goy.pl/fag/dozor-techniczny/podleglosc-dozorowi . Prośba o usunięcie tego
zapisu z SIWZ.
Odpowiedź:
Według wiedzy Zamawiającego ładowarki teleskopowe kwalifikowane są jako wózki jezdniowe
podnośnikowe, na których montowany jest różny osprzęt do podnoszenia (np. widły, kosz, łyżka).
Jeżeli jednak ładowarka będąca przedmiotem leasingu w niniejszym przetargu (pracująca stosownie do
potrzeb z osprzętem jak w SIWZ) nie podlega dozorowi technicznemu Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt, wystawiony przez UDT.

Pytanie nr 32:
Prosimy o podanie szczegółowego zakresu ubezpieczenia Zamawiającego. Czy występuje udział własny,
czy jest franszyza?
Czy w przypadku niewystarczającego zakresu który wymagany jest u Finansującego Zamawiający zgodzi
się rozszerzyć ten zakres?
Od powiedź:
Poza ogólnymi warunkami ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych włączono do ubezpieczenia:
1. Klauzulę aktów terroru,
2. Klauzulę ochrony kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od

pracy,
3. Klauzulę transport lądowy i samodzielne poruszenie się poza miejscem ubezpieczenia,
4. Klauzulę załadunku i rozładunku,
5. Klauzulę usunięcia pozostałości po szkodzie.
Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie — 1 000,00 zł
Jeżeli zakres ubezpieczenia w stosunku do wymaganego przez Finansującego jest niewystarczający
Zamawiający rozszerzy ten zakres.
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