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Bydgoszcz, 21 października 2022 r. 
 
L.dz.  GZ/MK/ 3091 /2022 
 
 
Sprawa: Dostawa-leasing fabrycznie nowej ładowarki kołowej, MKUO ProNatura ZP/NO/52/22 
 
 
I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień na 
zadane pytania oraz modyfikuje zapisy SWZ: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści maszynę o masie 19870 kg? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści maszynę o tej masie.  
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający zgodzi się, żeby główne podzespoły maszyny takie jak silnik, mosty, przekładnia, 
pompy hydrauliczne i rozdzielacz pochodziły od innych producentów niż sama maszyna?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający zgodzi się na masę operacyjną 15 438 kg?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający zgodzi się na obciążenie wywracające przy pełnym skręcie 9041 kg?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający zgodzi się na dwie wielotłoczkowe pomy hydrauliczne napędzające układ 
hydrauliczny?  
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Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający zgodzi się na tylne pół błotniki?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający zgodzi się na 4 przednie światła robocze i 6 tylnych?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający zgodzi się na  układ centralnego smarowania domontowywany na maszynie przez 
autoryzowanego dealera?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający zgodzi się na odśrodkowy system filtracji powietrza?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający zgodzi się na brak pyłoszczelnych osłon siłowników skrętu?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 11  
Czy Zamawiający zgodzi się na brak stalowych osłon wentyli? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie  12:  
Czy Zamawiający zgodzi się, aby poniższe składowe Załącznika 6 uzyskały następujące brzmienie:  
§ 4, pkt 7 : 
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad fabrycznych w pojeździe, Wykonawca zobowiązuje 
się do zapewnienia ich usunięcia przez Dostawcę w terminie do 3 roboczych, licząc od przekazania 
Dostawcy pisemnej (dopuszczalna droga e-mail) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres 
……………………………………………. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady fabrycznej lub 
braku jakiejkolwiek odpowiedzi Dostawcy w terminie 2 dni od zgłoszenia wady fabrycznej, niezależnie 
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od obciążenia Wykonawcy karami umownymi Zamawiający jest uprawniony zlecić naprawę osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13:  
Czy Zamawiający zgodzi się, aby poniższe składowe Załącznika 6 uzyskały następujące brzmienie:  
§ 4, pkt 8 :  
Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad fabrycznych, które nie wynikają z nieprawidłowej 
eksploatacji maszyny przez Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca, który 
może przenieść je na Dostawcę.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14:  
Czy Zamawiający zgodzi się, aby poniższe składowe Załącznika 6 uzyskały następujące brzmienie:  
§ 4, pkt 9  
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na swój koszt (lub na koszt Dostawcy) transport 
unieruchomionego pojazdu do autoryzowanego punktu serwisu z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, jeżeli unieruchomienie nie wynika z nieprawidłowej eksploatacji maszyny przez 
Zamawiającego.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje zapis § 4 pkt 9 projektu umowy, który otrzymują brzmienie:   
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni transport unieruchomionego pojazdu do autoryzowanego 
punktu serwisu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego - na swój koszt (lub na koszt Dostawcy) 
z tym, że w przypadku, w którym Wykonawca wykaże, że unieruchomienie wynika z nieprawidłowej 
eksploatacji maszyny przez Zamawiającego, koszty transportu pokryje Zamawiający  
 
Pytanie 15: 
Czy Zamawiający zgodzi się, aby poniższe składowe Załącznika 6 uzyskały następujące brzmienie:  
§ 4, pkt 13  
W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzeniu przyczyny uszkodzenia, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do powołania niezależnego biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę 
uszkodzenia. Biegły zostanie powołany przez Zamawiającego oraz zaakceptowany przez Dostawcę. 
Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie wiążący dla Stron.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16: 
Czy Zamawiający zgodzi się, aby poniższe składowe Załącznika 6 uzyskały następujące brzmienie:  
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§ 4, pkt 14  
W przypadku, gdy z ekspertyzy, o której mowa w ust. 13, wynikać będzie, że przyczyna uszkodzenia 
leży po stronie Dostawcy, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Dostawca. W przypadku, gdy z 
ekspertyzy wynikać będzie, że przyczyna uszkodzenia leży po stronie Zamawiającego, kosztami 
ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 17: 
Czy Zamawiający zgodzi się, aby poniższe składowe Załącznika 6 uzyskały następujące brzmienie:  
§ 7, pkt 1, ust. 2 
Za zwłokę w wykonaniu obowiązków usunięcia wad fabrycznych i usterek, które nie wynikają z 
nieprawidłowej eksploatacji maszyny przez Zamawiającego określonych w § 4 w wysokości 0,2% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 
10% wartości tego wynagrodzenia, w przypadku gdy zaistniała wada fabryczna lub usterka wyklucza 
maszynę z użytkowania  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 18: 
Dot. część X, pkt 3 SWZ, Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie 
korespondencyjnej?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 19: 
Dot. OPZ, Czy zamawiający zaakceptuje katalog części zamiennych w formie dostępu online oraz języku 
angielskim. Widoczne części zamienne posiadają swój numer identyfikacyjny a tylko opis części jest w 
języku angielskim.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 20: 
Dot. pkt 13 OPZ, Czy Zamawiający zgodzi się dokonywać zgłoszeń o wystąpieniu wady wyłącznie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail?  
 
Odpowiedź:   
Zamawiający dopisuje na końcu czwartego zdania pkt 13 OPZ „(w tym drogą mailową)”. 
 
Pytanie 21:  
Dot. pkt 13 OPZ oraz §4 ust.9 Umowy Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosi koszty 
transportu maszyny jedynie w przypadku napraw podlegających gwarancji?  
 
Odpowiedź:   
Odpowiedzi udzielono na pytanie 14. 
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Pytanie 22:  
Dot. §3 ust 4 pkt 3 Umowy, Jedynym dokumentem dopuszczającym maszynę do użytkowania jest 
Deklaracja Zgodności CE, czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał dostarczenia innych 
dokumentów?  
 
Odpowiedź:   
Zgodnie z zapisami OPZ. 
 
Pytanie 23: 
Dot. §4 ust. 7 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się by czas reakcji liczony był w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 24:  
Dot. §4 ust. 7 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi na wydłużenie terminu na usunięcie wad do 10 dni 
roboczych?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 25:  
Dot. §4 ust. 7 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się by termin naprawy liczony był od momentu podjęcia 
czynności naprawczych? Zamawiający wyznaczył Dostawcy czas na reakcję serwisową do 2 dni. W 
obecnym brzmieniu terminy te się pokrywają.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 26:  
Dot. §4 ust. 8 Umowy, Bezpłatnej naprawie podlegają wyłącznie naprawy podlegające gwarancji, czy 
Zamawiający to akceptuje?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 27: 
Dot. §4 ust. 12 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu na wymianę części/ 
podzespołu do 10 dni roboczych?  
 
Odpowiedź:   
Zgodnie z załączonym do SWZ projektem Umowy. 
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Pytanie 28:  
Dot. §7 ust.1 pkt 2 Umowy, Dostawca na czas opóźnienia w naprawie udostępni Zamawiającemu 
maszynę zastępczą na czas opóźnienia w naprawie, czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary 
umownej? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający w § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy po kropce dodaje zdanie w brzmieniu: 
„W przypadku dostarczenia pojazdu zastępczego kara zostanie obniżona o połowę.” 
 
Pytanie 29:  
W ogólnym opisie wskazują Państwo na dostawę maszyny z podstawowymi podzespołami takimi jak: 
silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe, pompa hydrauliczna oraz rozdzielacz muszą pochodzić od 
producenta maszyny. Proszę o wyjaśnieni czy Zamawiający ma na myśli montaż tych podzespołów w 
fabryce producenta czy podzespoły te mają mieć sygnaturę nazwy taką samą jak producent maszyny. 
W pierwszym przypadku wskazuję, że (…) produkuje swoje wyroby zapewniając podzespoły najwyższej 
jakości od renomowanych producentów a na cały gotowy produkt udziela gwarancji na niezawodne 
działanie. W drugim przypadku należy dokładnie sprecyzować czy zastosowane podzespoły będą 
posiadały taką samą nazwę co maszyna a co nie zawsze oznacza, że zostały wyprodukowane w tej 
samej fabryce co ładowarka.  
Z powyższym zwracam się z prośbą o rozszerzenie tego opisu i dopuszczenie ładowarki 
wyprodukowanej z podzespołami renomowanych i powszechnie stosowanych producentów.  
 
Odpowiedź:    
Por. odpowiedź na pytanie nr 2. 
 
Pytanie 30:  
Zwracam się o dopuszczenie ładowarki z wysokością podnoszenia do sworznia przegubu łyżką min. 
3980 mm.  
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 31: 
Proszę o rozszerzenie opisu klimatyzacji sterowanej automatycznie i manualnie.  
 
Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisem w OPZ 
 
Pytanie 32: 
Proszę dopuszczenie ładowarki z kolumną kierowniczą regulowaną w jednej pozycji (poziomej). 
Wyjaśnię, że siedzenie operatora jest regulowane w dwóch płaszczyznach co pozwala na wygodne 
ustawienia pozycji pacy operatora.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę.  
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Pytanie 33: 
Czy Zamawiający zgodzi się na brak kraty ochronnej szyby czołowej? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie 34: 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie lub korektę warunku - Podstawowe podzespoły maszyny, takie 
jak: silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe, pompa hydrauliczna oraz rozdzielacz muszą pochodzić 
od producenta maszyny. 
Uzasadnienie: Zapis nie ma znaczenia dla prawidłowego wykonania zakresu Umowy, a jedynie  
w znaczny sposób ogranicza ilość Wykonawców wskazując na konkretne marki maszyn, Producent 
którego maszynę chcemy zaproponować współpracuje z producentami uznanych marek w zakresie 
silników (…..), mostów i skrzyń biegów (…..), hydraulika (…..). Na podzespoły podpisane są wieloletnie 
umowy na dostawę części do bieżącej produkcji, jak i na części zamienne. W Polsce są magazyny  
z wielomilionowymi zapasami części zamiennych na najbliższe 5 lat. Tym samym argument o braku 
dostępności części zamiennych lub braku szybkiej reakcji na zgłoszenie awaryjne nie jest istotny.  
W przypadku korekty zapisu a nie usunięcia prosimy o zapis „Dopuszcza się możliwość złożenia oferty 
na maszynę nie spełniającego tego wymogu, tylko w przypadku, gdy Dostawca jest autoryzowanym 
serwisem producenta maszyny i w pełnym zakresie obsługuje te podzespoły, a w przypadku 
poważniejszej awarii, może skorzystać z serwisu fabrycznego z którym ma podpisane wiążące Umowy. 
 
Odpowiedź:  
Por. odpowiedź na pytanie nr 2. 
 
 
 

Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 
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