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Białystok, 19.11.2021 r.  

Barter S.A. 

ul. Legionowa 28, 15-821 Białystok 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Zamawiający informuje, że na adres poczty elektronicznej wpłynęły do niego kolejne 

pytania Wykonawców, których treść wraz z wyjaśnieniami publikuje poniżej. 

 

Pytanie nr 1: „Termin realizacji zamówienia (umowy) zawiera:  

1) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie 9 miesięcy od 

dnia podpisania umowy. 

Ze względu na obecną sytuację wywołaną pandemią  Covid – 19, w wyniku, której załamały 

się łańcuchy dostaw, w konsekwencji  braki w dostawach komponentów do produkcji, które 

wydłużyły dwukrotnie terminy produkcji nowych maszyn. Prosimy o wydłużenie terminu 

dostawy wozów wysięgnikowych typu Reach Stacker  do 12 miesięcy od daty podpisania 

umowy”. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji 

zamówienia zgodnie z zaproponowaną zmianą. Zamawiający dnia 5 listopada 2021 r. dokonał 

już wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zamówienia z 5 na 9 miesięcy. Termin 

realizacji zamówienia ma dla Zamawiającego szczególne znacznie, z uwagi na 

współfinansowanie realizacji zamówienia ze środków pochodzących z budżetu UE. Termin 

realizacji przedmiotu umowy podyktowany jest terminem realizacji Projektu, w ramach 

którego udzielane jest niniejsze zamówienie. 

 

Pytanie nr 2: „Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11 „OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA” zawiera: 

2) Kabina z możliwością przemieszczania w poziomie sterowanie hydrauliczne. 

Czy kabina operatora musi być przesuwana w pełnym zakresie czyli dojeżdżać do przedniej 

krawędzi maszyny?”.  

Odpowiedź nr 2: Zamawiający potwierdza, że kabina operatora musi być przesuwana w 

pełnym zakresie czyli dojeżdżać do przedniej krawędzi maszyny. 

 

Pytanie nr 3: „Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11 „OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA” zawiera 
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3)  Drukarka paragonowa w kabinie operatora połączona z legalizowaną wagą 

podnoszonego ładunku. 

Czy dopuszczają Państwo wagę nielegalizowaną bez drukarki paragonowej?”.  

Odpowiedź nr 3: Zamawiający w wyniku analizy specyfikacji dostępnych na rynku tego 

typu urządzeń dopuszcza wagę nielegalizowaną bez drukarki paragonowej. 

 

Pytanie nr 4: „Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11 „OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA” zawiera 

4) Malowanie  

Czy dopuszczają Państwo malowanie maszyny na kolor żółty, wysięgnik w kolorze czarnym?”. 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie malowania zgodnie z 

zaproponowanym w powyższym pytaniu. Zamawiający jednocześnie wyraża zgodę na 

zaoferowanie urządzenia w standardowych kolorach producenta i dokonuje odpowiedniej 

zmiany Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), którego 

treść publikuje na stronie internetowej Zamawiającego, z uwagi na przekroczenie limitu 

załączanych do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności załączników. Uaktualniony Opis 

przedmiotu zamówienia jest dostępny na stronie Zamawiającego www.bartergaz.pl  

 

Pytanie nr 5: „W nawiązaniu do udzielonych przez Państwa w dniu 17.11.2021 wyjaśnień do 

ww postępowania zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na dodatkowe pytania jak poniżej. 

 

1. Odpowiedź 17.11.2021 nr 1 - uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiającemu 

zależy na objęciu urządzenia w okresie gwarancji tzw pełnym serwisem, co w praktyce 

oznacza: wykonywanie przez Wykonawcę wszelkich przeglądów planowych wg dokumentacji 

technicznej urządzenia; objęcie naprawą/wymianą standardowo wyłączonych z gwarancji 

elementów urządzeń podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (np opony, węże 

hydrauliczne, akumulatory); usuwaniu awarii zarówno objętych gwarancją, jak też takich, 

które wystąpiły z innych przyczyn ale nie z powodu samego Zamawiającego. Prosimy o 

odpowiedź. 

Kwestia osobna - ogumienie. Czy poprzez odpowiedź z dnia 17.11.2021 mamy rozumieć, że 

po okresie gwarancji Dostawca ma wymienić wszystkie 6 sztuk opon na każdym z urządzeń na 

fabrycznie nowe? Lub ewentualnie w innym momencie trwania gwarancji? Wszystkie te 

zagadnienia związane z serwisem urządzeń mają znaczący wpływ na ich ceny, stąd prośba o 

precyzyjne odpowiedzi”. 

Odpowiedź nr 5: Zgodnie z § 7 ust. 6 wzoru umowy: „W okresie gwarancji, usuwanie wad, 

usługi serwisowe i konserwacyjne przedmiotu umowy, w tym jego naprawa lub wymiana, 

następują bez dodatkowego wynagrodzenia”. Wykonawca w ramach przedmiotowego 

zamówienia zobowiązany jest w okresie gwarancji do dokonywania przeglądów okresowych, 
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usuwania wad przedmiotu zamówienia, w tym do świadczenia bieżącej konserwacji i usług 

serwisowych obejmujących przedmiot zamówienia, w tym jego elementy. Przedmiot umowy 

ma więc być konserwowany i serwisowany w okresie gwarancji zgodnie z dokumentacją 

techniczną urządzenia. Obejmuje to zarówno naprawę lub wymianę przedmiotu umowy, oraz 

jego elementów. Koszt zakupu elementów urządzeń podlegających zużyciu w ramach ich 

normalnej eksploatacji ponosi Zamawiający. Natomiast usługa powinna zostać wykonana w 

ramach wynagrodzenia Wykonawcy. Wobec powyższego Wykonawca będzie obowiązany do 

wykonania usługi serwisowej lub/ i konserwacyjnej polegającej na naprawie bądź też 

wymianie zużytego elementu na nowy, co należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Pytanie nr 6: „2. Odpowiedź 17.11.2021 nr 2 - dla szczegółowego doprecyzowania całego 

zagadnienia - czy mają Państwo na myśli pisząc o tworzeniu kopii zapasowych sterowników 

oraz jednocześnie o niezależnym systemie monitorowania pracy urządzenia to samo 

zagadnienie, czyli możliwość nieograniczonego przetwarzania w Państwa zakresie danych, 

które są zbierane i generowane przez system monitorowania pracy urządzeń? Nawet jeśli 

dane te przechowywane są przez system w tzw 'chmurze' lub innym serwerze mają mieć 

Państwo do tego dostęp aby móc zbierać dane i je według swojego uznania analizować? Na 

taki dostęp do danych Dostawca ma udzielić Zamawiającemu opisanej w umowie licencji na 

okres 30 lat?  

Odnośnie oprogramowania sterowników - to nie ma nic wspólnego z systemem 

monitorowania pracy urządzeń. Sterowniki odpowiadają za pracę poszczególnych układów 

urządzenia. Piszą Państwo, że nie zamierzają w nie ingerować, natomiast mają mieć Państwo 

możliwość korzystania z kopii zapasowych - w jaki sposób? Jak w pytaniu, na które udzielili 

Państwo odpowiedzi, nie ma fizycznie takiej możliwości. Tylko producent urządzeń może 

korzystać w ten sposób z oprogramowania sterowników. Oczywiście serwis producenta może 

zgrywać oprogramowanie do tzw kopii zapasowej, ale dla Państwa jako Zamawiającego 

będzie to bezużyteczny plik, z którym nic Państwo nie będą mogli zrobić.  

Dziękujemy za odpowiedzi”. 

Odpowiedź nr 6: Zamawiający udzielił w tym zakresie wyjaśnień w dniu 17.11.2021 r., 

Zamawiający podkreśla, że kopia zapasowa ma dotyczyć danych takich jak parametry pracy 

urządzenia, a nie samego sterownika. Jest to niezbędne celem pozyskiwania danych 

dotyczących między innym diagnostyki występujących błędów urządzenia. Licencja na 

oprogramowanie dotyczy zarówno  systemu monitorowania pracy urządzenia, jak również 

systemu zainstalowanego w ramach pracy tzw. „komputera pokładowego”, przy czym 

warunki udzielenia licencji oraz czas jej trwania zostały określone szczegółowo we wzorze 

umowy. 
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W związku z powyższym, Zamawiający dnia 18 listopada 2021 r. publikuje 

zaktualizowaną wersję Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego) oraz Wykazu parametrów (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), które 

dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bartergaz.pl. 

 

 

 

 

 

 

  


