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Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.669986504

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KZGW/KOA/299/2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
08.12.2020 20:00

Termin złożenia oferty
15.12.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych niszczarek do dokumentów na potrzeby PGW WP KZGW
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Warunki realizacji umowy
dostawa do 30 grudnia 2020 r.

Branże CPV

30191400-8 - Niszczarki

Pytania i odpowiedzi
Data

Opublikowane przez

Treść



10.12.2020 14:03:00

Hanna Zych

Dzień dobry.
W związku z zamiarem przystapienia do postępowania zakupowego mamy pytania dotyczące załącznika
nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia do Zapytania Ofertowego na dostawę fabrycznie nowych niszczarek
do dokumentów, na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej
Nr sprawy: KZGW/KOA/299/2020
Pytanie nr 1
Czy zamawiający wymaga żeby oferowana niszczarka posiadała monolityczne wałki tnące ?
Uzasadnienie: Zamawiający wymaga żeby urządzenie było przystosowane do pracy ciągłej, do takich
zastosowań najlepiej nadają się niszczarki wyposażone w monolityczne wałki tnące gwarantujące
większą bezawaryjność niż wieloelementowe noże tnące. Na walki tnące czołowi producenci niszczarek
EBA, IDEAL, DAHLE czy HSM dają dożywotnią gwarancję.
Pytanie nr 2
Czy zamawiający wymaga żeby oferowana niszczarka posiadała szczelinę roboczą o szerokości
minimum 240 mm ?
Uzasadnienie: dzięki szerszej szczelinie łatwiej jest w niej umieścić dokumenty przeznaczone do
niszczenia, co przekłada się na większy komfort.

Z poważaniem
Piotr Kazała

odp. 1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie niniejszej funkcjonalności
odp 2. Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu
zamówienia jak poniżej:
treść pkt. I ppkt. 4 otrzymuje brzmienie: "szerokość szczeliny roboczej minimum 240 mm"

11.12.2020 10:41:16

Hanna Zych

W dnu wczorajszym przesłaliśmy 2 pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, dzisiaj dosyłamy
kolejne:

Dotyczy załącznika nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia do Zapytania Ofertowego na dostawę fabrycznie
nowych niszczarek do dokumentów, na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr sprawy: KZGW/KOA/299/2020

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga żeby oferowana niszczarka posiadała monolityczne wałki tnące ?
Uzasadnienie: Zamawiający wymaga żeby urządzenie było przystosowane do pracy ciągłej, do takich
zastosowań najlepiej nadają się niszczarki wyposażone w monolityczne wałki tnące gwarantujące
większą bezawaryjność niż wieloelementowe noże tnące. Na walki tnące czołowi producenci niszczarek
EBA, IDEAL, DAHLE czy HSM dają dożywotnią gwarancję.
Pytanie nr 2
Czy zamawiający wymaga żeby oferowana niszczarka posiadała szczelinę roboczą o szerokości
minimum 240 mm ?
Uzasadnienie: dzięki szerszej szczelinie łatwiej jest w niej umieścić dokumenty przeznaczone do
niszczenia, co przekłada się na większy komfort.
Pytanie nr 3
Czy zamawiający wymaga żeby oferowana niszczarka posiadała wyjmowany pojemnik na ścinki bez
konieczności zdejmowania głowicy?
Pytanie nr 4
Czy zamawiający wymaga żeby oferowana niszczarka posiadała obudowę na kółkach ?

Z poważaniem Piotr Kazała

odp. 1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie niniejszej funkcjonalności
odp. 2. Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu
zamówienia jak poniżej: treść pkt. I ppkt. 4 otrzymuje brzmienie: "szerokość szczeliny roboczej
minimum 240 mm".



odp. 3. Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu
zamówienia jak poniżej: treść pkt. I ppkt. 6 otrzymuje brzmienie: "kosz o pojemności minimum 25
litrów na ścinki bez konieczności zdejmowania głowicy".
odp. 4. Nie.
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