
BZP.271-1/2012 Swarzędz, dnia 09 marca 2012r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot.  zamówienia publicznego na: 
„Zakup dwóch zestawów po 6 kolumn przestawnych podnośników 
elektrohydraulicznych do podnoszenia pojazdów samochodowych – autobusów 
i ciężarówek na wyposażenie warsztatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Swarzędzu”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający na podstawie art 38 ust 1 3) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 
223, poz. 113 poz. 759 ze późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie 1:
„Czy Zamawiający w punkcie 1 e uzna za równoważne:
- Podłączenie 6 kolumn sterowanie zestawem z każdej kolumny 
- Podłączenie 4 kolumn sterownie zestawem z każdej kolumny 
- Podłączenie 2 kolumn sterownie zestawem z każdej kolumny 
- Podłączenie 1 kolumny sterownie zestawem z każdej kolumny 
Gdy w zestawie będzie występować kolumna „matka”

Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż uzna za równoważne gdy w zestawie podnośników będzie 
występowała kolumna matka. 

Zapytanie 2:
„W związku z ogłoszonym przetargiem na „Zakup dwóch zestawów po 6 kolumn przestawnych 
podnośników elektrohydraulicznych do podnoszenia pojazdów samochodowych - autobusów i 
ciężarówek na wyposażenie warsztatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu" zwracam 
się do Zamawiającego o zmianę zapisu występującego w rozdziale 2 pkt. 1 e opisu przedmiotu 
zamówienia.
Widniejący w SIWZ zapis „System sterowania umożliwiający sterowanie całym zestawem 6 
kolumn jednocześnie, czterema kolumnami, parami kolumn lub jedną kolumną, automatycznie 
z dowolnej kolumny, bez potrzeby przełączania trybu pracy na kolumnie głównej" wskazuje 
na konkretnego producenta podnośników.
Zaznaczam, że zapis taki utrudnia uczciwą konkurencję i narusza przepisy Ustawy Zamówień 
Publicznych.
Zwracam się o sprostowanie przez Zamawiającego zapisu o którym mowa powyżej.”

Odpowiedź 2: 
Zamawiający zmienia brzmienie SIWZ w pkt. 1 e, który otrzymuje nową treść:
 „System sterowania umożliwiający sterowanie całym zestawem 6 kolumn 
jednocześnie,czterema kolumnami, parami kolumn lub jedną kolumną.”
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Zapytanie 3:
„W celu prawidłowego przygotowania oferty proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: Czy 
zamawiający wymaga dostawy podnośników przewodowych czy bezprzewodowych ?”

Odpowiedź 3:
Zamawiający dopuszcza dostawę podnośników przewodowych jak również bezprzewodowych.

Zapytanie 4:
 Dotyczy postępowania na „ Zakup dwóch zestawów po 6 kolumn przestawnych 
podnośników elektrohydraulicznych do podnoszenia pojazdów samochodowych - 
autobusów i ciężarówek na wyposażenie warsztatu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Swarzędzu
W nawiązaniu do w/w postępowania wnosimy odwołanie odnośnie zapisu SIWZ dotyczących 
specyfikacji technicznej kolumn przestawnych.
Zapis treści
„System sterowania umożliwiający sterowanie całym zestawem 6 kolumn jednocześnie, 
czterema kolumnami, parami kolumn lub jedną kolumną, automatycznie z dowolnej kolumny, 
bez potrzeby przełączania trybu pracy na kolumnie głównej” a dokładnie „automatycznie z 
dowolnej kolumny, bez potrzeby przełączania trybu pracy na kolumnie głównej” skutecznie 
eliminuje możliwość przedstawienia oferty cenowej przez oferentów poza wybranym dostawcą.

Wymóg sterowania kolumnami bez potrzeby przełączania trybu pracy na kolumnie głównej nie 
jest rozwiązaniem bezpiecznym. Wg naszej wiedzy i doświadczenia sterowanie poprzez 
kolumnę matkę tzw. kolumnę master jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem technologicznym, 
i z tego również powodu znani producenci stosują takie, bezpieczne dla Użytkownika 
rozwiązanie. Co więcej większość Zamawiających w tym przede wszystkim firmy z sektora 
zamówień publicznych w wytycznych przetargowych stawiają wymóg by oferowane zestawy 
kolumn przestawnych przez Wykonawców były sterowane za pomocą kolumny matki, tzw. 
kolumny master.

W związku z powyższymi faktami wnosimy by Ogłoszeniodawca wykreślił zapis brzmiący 
„automatycznie z dowolnej kolumny, bez potrzeby przełączania trybu pracy na kolumnie 
głównej”

Odpowiedź 4 : 
Zamawiający wykreśla zapis „automatycznie z dowolnej kolumny, bez potrzeby przełączania 
trybu pracy na kolumnie głównej” - jak w odpowiedzi nr 2.

Ponad to Zamawiający zmienia treść SIWZ w rozdziale 3 – wykaz wymaganych 
dokumentów  dodając zapis:

V. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający  żąda:

1. opisu  urządzeń  technicznych,  instrukcji  obsługi oraz środków stosowanych przez 
wykonawcę dostaw w celu potwierdzenia zapewnienia   odpowiedniej   jakości   realizowanego 
zamówienia; 

Zamawiający zobowiązuje  Wykonawców do uwzględnienia wszystkich powyższych 
zmian w składanych ofertach

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin 
składania ofert przetargowych do dnia  15. 03 . 2012r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15. 03 . 2012r. o godz. 10:30.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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