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Orli Staw, dnia 29 lipca 2022 roku 

JRP.271.1.1.2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowej       
ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw”, prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy 
Pzp, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2022 roku 
pod nr 2022/S 131-372935 

 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na 
podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ: 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający zgodzi się na silnik o mocy 210 kW? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia w tym zakresie Opis Przedmiotu Zamówienia i dopuszcza silnik wysokoprężny  
o mocy od 140 do 210 kW. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający w pkt.7 OPZ pisząc o maksymalnej wysokości załadunku ma na myśli maksymalną 
wysokość wysypu pod kątem 45°? Wysokość załadunku jest to parametr gdzie łyżka ustawiano jest 
poziomo to podłoża przy maksymalnej wysokości podnoszenia ramion. Natomiast wysokość wysypu 
mierzona jest pod kątem 45°. Jeśli Zamawiającemu chodzi o parametr wysypu pod kątem 45° to czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość 2848 mm przy łyżce standardowej? Wysokość załadunku 
3500 mm jak najbardziej będzie spełniona. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że formułując ten warunek miał na myśli fizyczną możliwość załadunku na 
określoną w OPZ wysokość przy kącie wysypu 45 ° i wymaga spełnienia tego warunku. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający zgodzi się na dwie pompy wielotłoczkowe o przepływie 2 x 153 l/min? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dwóch pomp o przepływie 2 x 153 l/min. 
 
Pytanie nr 4:  
Czy Zamawiający mógłby określić maksymalne gęstości materiałów ładowane łyżką ładowarkową 
5m3 oraz łyżką wysokiego wysypu o pojemności 4m3? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dla obu łyżek szacuje maksymalną gęstość ładowanego materiału na poziomie 1 
Mg/m3. 
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Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie fabrycznego systemu telemetrycznego do geolokalizacji  
i kontroli paliwa? W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dostarczenia pisemnej zgody 
na montaż w ładowarce systemu przez zewnętrzną firmę? Wykonawca nie weźmie 
odpowiedzialności gwarancyjnej za wady i usterki, które mogą wystąpić w maszynie po montażu 
zewnętrznego systemu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie zapisane w OPZ oraz zobowiązuje się do wykonania montażu 
według wskazówek i wytycznych dostawcy ładowarki. Zamawiający dopuszcza jednocześnie 
wyposażenie ładowarki w fabryczny system geolokalizacji i kontroli paliwa pod warunkiem, że nie 
będzie on generował dodatkowych kosztów eksploatacyjnych i opłat abonamentowych. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający mógłby określić szacunkową ilość godzin przepracowanych w ciągu jednego roku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający szacuje roczny czas pracy ładowarki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia na  
2000 mth. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy w punkcie 15 opisu przedmiotu zamówienia zamawiający miał na myśli wzmocnione mosty 
HEAVY DUTY, które są potrzebne aby sprostać wymaganiom opon typu L5 oraz 100% blokadę 
przedniego mostu? Zawsze 100% siły napędowej przenoszona jest na przedni most bez poślizgu kół 
co powoduje mniejsze zużycie opon.  
Natomiast mosty o ograniczonym poślizgu na przednią oś będą powodować szybsze zużywanie się 

tych opon na podłożu betonowym co przełoży się na szybszą ich wymianę. Takie rozwiązania stosuję 

się na kopalniach kruszyw gdzie maszyny pracują na podłożu żwirowym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że formułując wymaganie dotyczące wzmocnionych mostów miał na myśli 
rozwiązanie pozwalające na bezawaryjną pracę  z pełnym wyposażeniem i osprzętem określonym w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (w tym także z oponami typu L5) w warunkach pracy typowych dla 
zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zamawiający wymaga pełnej (100%) blokady 
przedniego mostu i zmienia w tym zakresie Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie nr 8: 
Czy dopuści rozwiązanie równoważne dotyczące klimatyzacji. Nasza maszyna posiada klimatyzację 
mechaniczną uruchamianą za pomocą przycisku, która utrzymuję stałą zadaną temperaturę 
chłodzenia. Dodatkowo kabina jest w nadciśnieniu co powoduje, że zewnętrzne odory nie 
przedostają się do kabiny. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potrafi się odnieść do określenia „klimatyzacja mechaniczna uruchamiana za 
pomocą przycisku” i wyjaśnia, że wymaga wyposażenia przedmiotowej ładowarki w automatyczną 
klimatyzację kabiny tj. w taki zespół urządzeń, który nawet przy wysokich temperaturach 
zewnętrznych automatycznie  utrzyma stałą zadaną temperaturę wewnątrz kabiny operatora.  
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Pytanie nr 9: 
Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia wyposażenie w postaci łyżki do odpadów o pojemności 
5m3 oraz łyżki wysokiego wysypu o pojemności 4m3 zamawiający chcę dokonywać wymiany tych 
łyżek za pomocą szybkozłącza hydraulicznego? W OPZ nie ma informacji na ten temat natomiast 
zamiana łyżek bez szybkozłącza jest długotrwała i będzie powodować długie przestoje maszyny a 
dodatkowo będzie absorbować czas operatorów przy ich wymianie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje wymóg wyposażenia ładowarki w szybkozłącze hydrauliczne do mocowania 
łyżek. 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy maszyny. Oczekiwany dłuższy termin na 
dostawę maszyny do 60 dni. Czyli 120 dni + 60 dni dodatkowo. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy ładowarki kołowej do 180 dni. 
 
Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną, w tym: 
- poprzez wymianę korespondencji pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu podpisanej umowy  
   w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę,  
- w formie elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi pod warunkiem doręczenia 
Zamawiającemu podpisanej umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 5 dni od 
dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 12: 
Dot. OPZ, załączniki nr 1 do SWZ pkt. 2 lit. c) ppkt. 5 oraz umowy § 3 ust. 5 pkt. 2). Jedynym 
dokumentem dopuszczającym maszynę do użytkowania jest deklaracja zgodności CE (Certyfikatu CE). 
Jeśli Zamawiający wymaga innych pozwoleń, atestów, certyfikatów prosimy o konkretne wskazanie 
jakie dokumenty Zamawiający będzie wymagał? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dostarczenie innych pozwoleń, atestów i certyfikatów dotyczy tych  
dokumentów, które Wykonawca uzna za niezbędne do prawidłowego korzystania z maszyny i 
osprzętu (łyżek) przez Zamawiającego. W przypadku braku takich dokumentów ich dostarczenie nie 
jest obowiązkowe. 
 
Pytanie nr 13: 
Dot. OPZ, załączniki nr 1 do SWZ pkt. 3 oraz umowy § 3 ust. 5 pkt. 2) Czy Zamawiający potwierdza, że 
Wykonawca ma udzielić gwarancji zgodnie z zasadami określonymi w SWZ oraz na warunkach 
określonych w karcie gwarancyjnej maszyny? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien udzielić gwarancji zgodnie z zasadami określonymi  
w SWZ, a w kwestiach nieuregulowanych w SWZ obowiązywać będą warunki określone w karcie 
gwarancyjnej Wykonawcy. 
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Pytanie nr 14: 
Dot. Umowy § 4 ust. 3 i 5. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie odpowiedzialny z 
tytułu gwarancji i będzie ponosił koszty jedynie napraw podlegających gwarancji zgodnie z kartą 
gwarancyjną maszyny? Załączam ten dokument. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający jak powyżej wyjaśnia, że Wykonawca winien udzielić gwarancji zgodnie z zasadami 
określonymi w SWZ, a w kwestiach nieuregulowanych w SWZ obowiązywać będą warunki określone  
w karcie gwarancyjnej Wykonawcy i za tak określone naprawy gwarancyjne, Wykonawca będzie 
ponosił koszty. 
 
Pytanie nr 15: 
Dot. Umowy § 6 ust. 1 pkt. 2). Czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie naliczał kary za zwłokę jeśli 
będzie w posiadaniu maszyny zastępczej udostępnionej przez Wykonawcę zgodnie z 
postanowieniami Umowy § 4 ust. 7? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że nie będzie naliczał kary za zwłokę, jeśli będzie w posiadaniu maszyny 
zastępczej udostępnionej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy § 4 ust. 7 i w związku 
z powyższym dodaje odpowiedni zapis do umowy. 
 
Pytanie nr 16: 
Wnioskujemy o zmianę zapisu § 4 ust. 3 na mający brzmienie: 
W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę na swój koszt. 
Maksymalny termin na rozpoczęcie wymiany lub naprawy Towaru wynosi 3 dni robocze od momentu 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu wady. Wykonawca usunie wady 
Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie ………………. dni roboczych od dnia w którym 
winno nastąpić rozpoczęcie wymiany lub naprawy Towaru. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad. Jeżeli Wykonawca 
wymienił część Towaru termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do wymienionej części 
Towaru. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego 
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 
Zamawiający może żądać wymiany Towaru na wolny od wad w ramach rękojmi na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 
 
Pytanie nr 17 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie wartości procentowej zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z 5 do 3%. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września  
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść SWZ w 
następujący sposób i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: 

1. pkt 2.a)3. Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje następujące 
brzmienie:  

„3. Silnik  wysokoprężny o mocy od 140 kW do 210 kW,” 
 
2. pkt 2.a)21. Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje następujące 

brzmienie:  
„21. Dodatkowe wyjścia hydrauliczne do obsługi łyżki z wysokim wysypem i złącza 
hydraulicznego,” 
 
3. pkt 2.a)15. Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje następujące 

brzmienie:  
„15. Wzmocnione mosty napędowe z pełną (100%) blokadą mechanizmu różnicowego przedniego 
mostu,” 
 
4. dodaje się pkt 2.a)25. do Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), który 

otrzymuje następujące brzmienie:  
„25. Szybkozłącze hydrauliczne do mocowania łyżek.” 

 
5. Załącznik nr 3.1. do Formularza Oferty - Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego 
spełnienia wymaganych parametrów otrzymuje nowe brzmienie nadane Załącznikiem nr 1 do 
niniejszego pisma. Poniżej Zamawiający przedstawia nowe brzmienie zmienianych 
parametrów: 
„• Wzmocnione mosty napędowe z pełną (100%) blokadą mechanizmu różnicowego przedniego 
mostu; 
• Dodatkowe wyjścia hydrauliczne do obsługi łyżki z wysokim wysypem i złącza hydraulicznego; 
• Szybkozłącze hydrauliczne do mocowania łyżek;” 

 
6. pkt 1 Załącznika nr 3.2. do Formularza Oferty - Wzór Wykazu parametrów technicznych 
oferowanej fabrycznie nowej ładowarki kołowej otrzymuje następujące brzmienie:  

1. Silnik  wysokoprężny o mocy od 
140 kW do 210 kW 

 

……………………[kW] 

 

 

7. pkt II.6. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 180 dni od dnia 
zawarcia umowy.” 
 
8.   pkt II.8.4. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
 „Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014  
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, który ma zastosowanie w niniejszym 
postępowaniu. 
Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 
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ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 
lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; 
lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich 
ponad 10 % wartości zamówienia.” 
 
9.  pkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w terminie 
do dnia 26 sierpnia 2022 roku do godz. 12:00.” 
 
10.  pkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 26 sierpnia 
2022 roku o godz. 12:15.” 
 
11.  pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 23 listopada 2022 roku. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

12. pkt III.7.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i 
terminie zawarcia umowy.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną, w tym: 
- poprzez wymianę korespondencji pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu podpisanej 
umowy w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę,  
- w formie elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi pod  warunkiem doręczenia 
Zamawiającemu podpisanej umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 5 dni 
od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę.” 
 
13. § 1 ust. 3 Projektowanych postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„3. Planowany termin dostawy Towaru wynosi do 180 dni od dnia zawarcia Umowy.” 
 
14. § 6 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„§ 6 
[ZWŁOKA WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy następujących kar  umownych: 
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1) za zwłokę w dostawie Towaru – 0,5 % ceny umownej netto, o której mowa w § 2 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie większej jednak niż 30% ceny umownej netto, o 

której mowa w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) za zwłokę wymiany Towaru lub jego naprawy w okresie gwarancji jakości – 0,2 % ceny 

umownej netto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie 

większej jednak niż 30% ceny umownej netto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

Prawo do naliczenia powyższej kary umownej za zwłokę wymiany Towaru lub jego naprawy 

nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli przed upływem terminu rozpoczęcia lub zakończenia 

naprawy gwarancyjnej Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko ładowarkę kołową o 

parametrach nie gorszych od ładowarki podlegającej naprawie, a przekroczenie terminu 

rozpoczęcia lub zakończenia naprawy nie wyniesie więcej niż 30 dni; 

3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy – 10 % ceny umownej netto, o której mowa  

w § 2 ust. 1 Umowy.” 

 

Załączniki uwzględniające wprowadzone zmiany: 

 Załącznik nr 1 do pisma z dnia 29 lipca 2022 roku - Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty, 

 Załącznik nr 2 do pisma z dnia 29 lipca 2022 roku - Załącznik nr 3.2 do Formularza Oferty.  
 
 

Powyższe odpowiedzi w części w jakiej modyfikują Specyfikację Warunków Zamówienia stają się jej 
integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.  

 

 

Z poważaniem 
Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz 

 


