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UDP/429/04/2020                                                                                            Zabrze, dnia 27.04.2020 roku 

  

 

WYKONAWCY 

BIORĄCU UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 

 

dotyczy: postępowania nr 2/2020 pt.: Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego terenowego 

o udźwigu 3,5 tony z silnikiem diesla”. 

 

Zgodnie z §6 ust. 8 pkt. b) Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach  
o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o. Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania 
Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy wózek ma posiadać napęd na 2 czy na 4-ry koła ? 
 
Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy wózek widłowy powinien posiadać napęd na przednie 

koła. 

 

Pytanie nr 2: 
Czy wysokość podnoszenia może wynosić 3300 mm ? 
 
Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, iż w Załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt. 3 określił maksymalną wysokość 

podnoszenia na poziomie 3350 mm, więc wysokość podnoszenia o wartości 3300 mm jest 

dopuszczalna. 

 
Pytanie nr 3: 
Czy ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID 19 
dopuszczają Państwo wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni od daty zawarcia umowy przez 
Zamawiającego z leasingodawcą i przesłaniem zamówienia ? 
 
Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin realizacji zamówienia do 16 tygodni od daty zawarcia 

przez niego umowy z leasingodawcą i przesłaniem zamówienia. 
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Działając zgodnie z § 6 ust. 8 pkt. d)  Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach  

o udzielanie zamówień w Trakt Sp. z o.o. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w punkcie VII ust. 1 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty zawarcia umowy przez 

Zamawiającego z leasingodawcą i przesłaniem zamówienia. Dostawa na Oddział 
Zamawiającego pod adresem KWK Chwałowice ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik leży w gestii 
Wykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawców, iż termin zawarcia przez niego umowy z 
leasingodawcą wynosić może do 120 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania  
i wyłonienia Wykonawcy zamówienia. 

 
 

Z poważaniem 
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