Siedlce, 04.01.2021 r
L.dz. ……

…../2021
Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (dla kwoty powyżej 913 630 zł.) na zakup i dostawę
ładowarki kołowej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli
Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.
W związku z wpłynięciem od Wykonawcy wniosku o wyjaśnienie treści SWZ do w/w przetargu
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
PYTANIE 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę wyposażoną w silnik o mocy 160kW?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
PYTANIE 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę wyposażoną w maksymalny moment
obrotowy na poziomie 900 Nm. ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
PYTANIE 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę wyposażoną w silnik z normą spalin
STAGE V, natomiast wyposażony w filtr DPF. Obecnie nie ma rynku maszyn bez filtra DPF przy
normie Stage V.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę ładowarki kołowej bez filtra DPF lub z
filtrem DPF. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia, parametry
dot. silnika i skrzyni biegów poprzez wykreślenie słów „bez filtra cząstek stałych DPF”
PYTANIE 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę wyposażoną w skrzynię biegów
automatyczną z wyborem 2 trybów pracy do przodu i 2 trybów do tyłu. Praca operatora jest
przyjemniejsza, nie zmienia non stop biegów tylko ma tryb do pracy pod obciążeniem i do
przejazdu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia,
parametry dot. silnika i skrzyni biegów, zapis „skrzynia biegów automatyczna, minimum 5 biegów
do przodu I minimum 3 biegi do tyłu” zastępuje się zapisem:
•

skrzynia biegów automatyczna, minimum 4 biegi do przodu i minimum 3 biegi do tyłu

PYTANIE 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę wyposażoną w silnik renomowanego
producenta takiego jak DEUTZ ? Silniki te są stosowane w maszynach które pracują u Państwa w
zakładzie.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt 3 SWZ „minimum silnik wyprodukowany przez producenta
maszyny”. Zamawiający dopuści maszynę z silnikiem danego producenta, o ile będzie on
producentem maszyny.
PYTANIE 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę o długości całkowitej z łyżką na
poziomie 747 cm ? Maszyna będzie bardziej zwinna, będzie miała możliwość szybszego
manewrowania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia,
parametry dot. wymiarów maszyny, pojemności i wydajności, parametr dotyczący długości
całkowitej z łyżką opartą o grunt otrzymuje brzmienie:
• długość całkowita z łyżką opartą o grunt: 8,50 m (+/-3%)
PYTANIE 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę wyposażonej w zbiornik paliwa o
pojemności 250 litrów ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na maszynę wyposażonej w zbiornik paliwa o
pojemności 250 litrów. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia,
parametry dot. wymiarów maszyny, pojemności i wydajności, parametry dotyczący pojemności
zbiornika otrzymuje brzmienie:
• Pojemność zbiornika paliwa min 250 l

PYTANIE 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę o poziomie hałasu w kabinie zgodnie z
ISO 6396-2008 do 69 dB ?,
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia,
parametry dot. kabiny poprzez wykreślenie słów „poziom hałasu w kabinie zgodnie z ISO 6396-2008
do 68 dB”
Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z silnikiem marki Cummins ?. Cummins jest
uznanym producentem silników , które są dostarczane do większości maszyn budowlanych.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt 3 SWZ „minimum silnik wyprodukowany przez producenta
maszyny”. Zamawiający dopuści maszynę z silnikiem danego producenta, o ile będzie on
producentem maszyny.

Pytanie 10.Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z automatyczną skrzynią biegów posiadającą 4
biegi do przodu i 3 biegi do tyłu?.
ODPOWIEDŹ: j/w pytanie 4. Zmiana zapisów SWZ.
Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o długości całkowitej 8 744 mm ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia,
parametry dot. wymiarów maszyny, pojemności i wydajności, parametr dotyczący długości
całkowitej z łyżką opartą o grunt otrzymuje brzmienie:
• długość całkowita z łyżką opartą o grunt: 8,50 m (+/-3%)
Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o kącie skrętu prawo/lewo 40 stopni?
ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.
Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o promieniu skrętu na zewnętrznej krawędzi
opon 6,15 m ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza maszynę o promieniu skrętu na zewnętrznej krawędzi opon
6,15 m. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia, parametry dot.
wymiarów maszyny, pojemności i wydajności, parametry dotyczący promienia skrętu na zewnętrznej
krawędzi opon otrzymuje brzmienie:
• promień skrętu na zewnętrznej krawędzi opon 6,15 m (+/-1,5%)
Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o masie eksploatacyjnej 19 870 kg?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia,
parametry dot. wymiarów maszyny, pojemności i wydajności, parametr dotyczący masy
eksploatacyjnej 19 500 kg otrzymuje brzmienie:
• masa eksploatacyjna do 20000kg

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę ze zbiornikiem układu hydraulicznego o
pojemności 252 litrów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza maszynę ze zbiornikiem układu hydraulicznego o
pojemności 252 litrów. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Pkt 3 – opis przedmiotu zamówienia,
parametry dot. wymiarów maszyny, pojemności i wydajności, parametry dotyczący pojemności
układu hydraulicznego otrzymuje brzmienie:
• pojemność układu hydraulicznego minimum 240 l

Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę ze zbiornikiem paliwa o pojemności 270
litrów?
ODPOWIEDŹ: j/w pytanie 7. Zmiana zapisów SWZ.

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z poziomem hałasu w kabinie 69 dB zgodnie z
normą ISO 6396-2008 ?
ODPOWIEDŹ: j/w pytanie 8. Zmiana zapisów SWZ.
Pytanie 18. Czy Zamawiający zgodzi się na filtr cząstek stałych DPF?
ODPOWIEDŹ: j/w pytanie 3. Zmiana zapisów SWZ.
Pytanie 19. Czy Zamawiający zgodzi się na wstępny odśrodkowy system filtracji powietrza?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 20. Czy Zamawiający zgodzi się na silnik maszyny wyprodukowany przez innego
producenta niż sama maszyna?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt 3 SWZ „minimum silnik wyprodukowany przez producenta
maszyny”. Zamawiający dopuści maszynę z silnikiem danego producenta, o ile będzie on
producentem maszyny.
Pytanie 21. Czy Zamawiający zgodzi się na brak urządzenia ostrzegającego przed przeciążeniem?
Specyfika pracy tych maszyn nie przewiduje tego typu urządzeń ostrzegających.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 22. Czy Zamawiający mógłby podać rodzaj i maksymalną gęstość ładowanego materiału?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ, pkt 3 opis przedmiotu zamówienia „Ładowarka wraz z
osprzętem będzie wykorzystywana do załadunku/ rozładunku odpadów, usypywania pryzm.
Praca z materiałem m. in. o ciężarze właściwym ok 1200 kg/m3.
Pytanie 23. Czy Zamawiający zgodzi się na szerokość całkowitą maszyny 9000 mm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę koparki o szerokości 9000 mm.
Pytanie 24. Czy Zamawiający zgodzi się na ciężar roboczy (z łyżką wysokiego wysypu i kołami
pełnymi) około 24 500 kg?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25. Czy Zamawiający zgodzi się na pojemność układu hydraulicznego 240 l?
ODPOWIEDŹ: j/w pytanie 15. Zmiana zapisów SWZ.
Pytanie 26. Czy Zamawiający zgodzi się na 4 światła robocze z przodu maszyny i 6 świateł
roboczych z tyłu maszyny w technologii LED. Natomiast wszystkie światła drogowe będą
halogenowe.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 27. Czy Zamawiający zgodzi się na tylne półbłotniki?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 28. Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie prędkości maszyny do 20 km/h ze względu
na opony pełne? Ograniczenie prędkości maszyny będzie też niezbędne w celu zapewnienia
warunków technicznych odnośnie pojazdu wolnobieżnego dopuszczonego do poruszania się po
drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Czy
Zamawiający wyrazi taką zgodę?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 29. Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 16.05.2022 r?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 30: Czy dopuszczają Państwo zmianę w sekcji Warunki gwarancji i rękojmi- podpunkt f:
„Dostawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta i posiadać serwis stacjonarny
wraz z magazynem części nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego." na: „Dostawca musi
być autoryzowanym przedstawicielem producenta i posiadać serwis stacjonarny wraz z magazynem
części nie dalej niż 160 km od siedziby Zamawiającego oraz dysponującego serwisami mobilnymi
z 24 h terminem reakcji."
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Termin na składanie i otwarcie ofert pozostaje bez zmian.
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