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Orli Staw, dnia 4 sierpnia 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: 
Dotyczy udzielonych odpowiedzi z dnia 29.07.2022 r. 
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. 
 
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga spełnienia tego parametru? Załączniku nr 1 do pisma 
zapis ten został wykreślony. 
 
Proszę o sprostowanie, czy Zamawiający na pewno żąda spełnienia warunku wysypu przy kącie 45 
stopni na wysokość 3500 mm przy łyżce standardowej? Jest to parametr, którego nie spełni żaden 
dostawca maszyn z łyżką standardową. Tym samym proszę o wyrażenie zgody na wysokość 
załadunku 3800 mm natomiast wysokość wysypu pod kątem 45 stopni 2800 mm przy łyżce 
standardowej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie parametry? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczący wysokości załadunku nie został wykreślony, znajduje się   
w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Załączniku 3.2 do Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do pisma z 
dnia 29 lipca 2022 roku) i nadal obowiązuje. Zamawiający jeszcze raz wyjaśnia,  że formułując ten 
warunek miał na myśli fizyczną możliwość załadunku na określoną w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
wysokość minimalną 3500 mm (dla łyżki standardowej) przy kącie wysypu 45°, tzn. możliwość 
załadunku np. zasobnika o wysokości burty min 3500 mm przy kącie wysypu materiału 45°, przy czym 
dopuszcza się aby wysokość wysypu (zrzutu) materiału przy tym kącie była mniejsza i wynosiła np. 
2800 mm. 

Z poważaniem 
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