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Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 

Sektorowych o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązującym w SPA „Dąbie” Sp. z o.o. 

oraz na podstawie Kodeksu cywilnego pn. „Dostawa  trzech fabrycznie nowych  

zestawów mobilnych podnośników kolumnowych wraz z wyposażeniem dodatkowym  

dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”” 

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy  z dnia 15 marca 2021 r. otrzymane pocztą 

elektroniczną w treści jak niżej, Zamawiający informuje: 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE maszynę wymagającą 

połączenia/doposażenia w wyposażenie dodatkowe w celu wykorzystania jej do konkretnego 

celu traktuje się jako „maszynę nieukończoną” (2006/42/WE, art. 2g)). W takim przypadku 

podmiot doposażający maszynę nieukończoną w dodatkowe wyposażenie traktowany jest 

jako producent maszyny kompletnej, który musi dostarczyć Deklarację Zgodności WE 

maszyny ukończonej poświadczającej wykonanie oceny zgodności z przepisami 

europejskimi oraz pełną dokumentację takiej maszyny. Nawiązując do odpowiedzi 

Zamawiającego z dnia 10 marca 2021 r. na pytanie nr 3  „…autobusów i dostarczy 

certyfikowane, demontowalne dostawki ,podkładki które będą kompatybilne z 

dostarczonymi trawersami i będą umożliwiały bezpieczne i zgodne z przepisami 

podnoszenie autobusów …” proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza 

dostarczenie demontowalnych dostawek, podkładek certyfikowanych nie przez producenta 

zestawu podnośników, nie umieszczonych w dokumentacji podnośników jako 

rekomendowanych i czy w tym wypadku będzie wymagał od dostawcy przedstawienia 

wystawionej przez niego Deklaracji Zgodności WE  oraz dokumentacji techniczno-ruchowej 

maszyny ukończonej stanowiącej zestaw podnośnika z dodatkowym wyposażeniem nie 

certyfikowanym przez producenta podnośnika? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dopuszcza certyfikowane demontowalne  dostawki, podkładki innych 

producentów niż producent zestawu podnośników kolumnowych i trawersów, które będą 

kompatybilne z dostarczonymi trawersami i będą umożliwiały bezpieczne i zgodne z 

przepisami podnoszenie autobusów. Zamawiający pozostawia bez zmian  wymagania 

związane z przygotowaniem i dostarczeniem pełnej dokumentacji technicznej dla Urzędu 

Dozoru Technicznego niezbędnej do rejestracji wskazanych zestawów podnośników w UDT.  
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