
Wyjaśnienie treści SWZ 

Zakup koparko – ładowarki znak ZP-3/2021 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na 

podstawie art. 284 st. 4 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.  

(Dz. U. 2019 poz. 1129 ze zm.) zamieszcza treść zapytania oraz udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi. 

 

1.  Czy Zamawiający dopuści przesunięcie terminu składania ofert na dodatkowe 14 dni w celu 

prawidłowego skompletowania i zredagowania oferty? 

Odpowiedź: NIE  

 

2.  Czy Zamawiający dopuści podwozie z roku produkcji 2020?  

Oferent jednocześnie chciał poinformować że pojazd został skompletowany (zabudowany) w 2021 r. 

Odpowiedź:  NIE 

 

3.  Czy Zamawiający dopuści pojazd o dopuszczalnym nacisku na oś napędową 12 000kg?  

Oferent jednocześnie chciał zaproponować podwozie o nośnościach osi 8 000kg/12 000kg/8 000kg. 

Co sumaryczna wartość nośności daje wyższą wartość niż oczekiwania Zamawiającego. 

Odpowiedź:  TAK 

 

4.  Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w silnik o 13% niższej?  

Oferent jednocześnie chciał potwierdzić że silnik o mniejszej pojemności spełanijący wymagania 

mocy charakteryzuje się znacznie mniejszym zużyciem paliwa. 

Odpowiedź: NIE  

 

5.  Czy Zamawiający dopuści pojazd bez tego systemu HHC?  

Oferent ma zamiar zaproponować pojazd wyposażony w zautomatyzowaną skrzynie biegów, 

charakterystyka pracy skrzyni powoduje że ten system nie jest potrzebny. 

Odpowiedź: NIE 

 

6. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w lusterka wszeteczne elektrycznie sterowane i 

podgrzewane, natomiast lusterko krawężnikowe i dojazdowe z ręcznym sterowaniem, natomiast 

podgrzewaniem elektrycznym. 

Odpowiedź:  TAK  

 

7.  Pytanie dot. Wzoru umowy: dot. § 3 punktu 3 podpunkt 2) 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu katalogu części zastępczych?  

Oferent posiada system elektroniczny katalogu części dostępny dla autoryzowanych serwisów 

Oferenta. Zamawiający zawsze może zwrócić do dealera o aktualną wycenę i dostępną konkretnej 

części bezpłatnie. 

Odpowiedź:  NIE  



 

8. Pytanie dot. § 4 pkt. 3  

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu reakcji serwisu z 48 na 72h, uwzględniając okresy urlopowe 

czas reakcji 72h wg Oferenta nie powinien zostać przekroczony. 

Odpowiedź: NIE 

 

9.  Pytanie dot. § 6 pkt 1 

Czy Zamawiający dopuści zamianę wysokości kar z 0,1% na 0,05%? 

Odpowiedź: NIE  

 

10.  Pytanie dot. § 6 pkt 2 

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczalną zwłokę w terminie dostawy w czasie 30 dni?  

Czy Zamawiający zrezygnuje z kar związanych w przypadku chęci odstąpienia od Umowy? 

Odpowiedź:  NIE 

 

Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.  
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