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Orli Staw, dnia 9 sierpnia 2021 roku 

UA.271.1.6.2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie  

nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK „Orli Staw”, prowadzonego na podstawie 

art. 132 ustawy Pzp, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

w dniu 14 lipca 2021 roku pod nr 2021/S 134-355822 

 

 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 dopuszcza wysokość podnoszenia na widłach 6,6 m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki o wysokości podnoszenia na widłach 6,6 m  

i podtrzymuje określony w OPZ wymóg: Maksymalna wysokość podnoszenia na widłach min. 

7 m. 

 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość maszyny 2,53 m? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wysokość maszyny 2,53 m i zmienia określony w OPZ wymóg: 

Wysokość maszyny maks. 2,50 m na Wysokość maszyny maks. 2,53 m. 

 

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast skrzyni biegów typu powershift, napęd hydrostatyczny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza napędu hydrostatycznego i podtrzymuje określony w OPZ  

wymóg: Skrzynia biegów typu powershift. 

 

Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający dopuszcza przepływ oleju hydraulicznego 125 l/min? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza przepływu oleju hydraulicznego 125 l/min i podtrzymuje  

określony w OPZ wymóg: Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie 

oleju min. 140 l/min i ciśnieniu roboczym min. 240 bar. 
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Pytanie nr 5:  

Czy Zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze 210 bar? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza ciśnienia roboczego 210 bar i  podtrzymuje określony W OPZ 

wymóg: Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie oleju min. 140 

l/min i ciśnieniu roboczym min. 240 bar. 

 

Pytanie nr 6:  

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 85 l? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza zbiornika paliwa o pojemności 85 l i podtrzymuje określony  

w OPZ wymóg: Zbiornik paliwa min. 120 l. 

 

  

 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)7. Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje  

następujące brzmienie: 

„7. Wysokość maszyny maks. 2,53 m,”. 

2. Pkt. 6 Załącznika nr 3.2. do Formularza oferty - Wzoru Wykazu parametrów  

technicznych oferowanej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej: 

6. Wysokość maszyny  max. 2,53 

m 

 

…………………..[m] 

 

 

 Powyższe odpowiedzi w części w jakiej modyfikują Specyfikację Warunków  

Zamówienia stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają 

bez zmian. 

 Ponadto w załączeniu Zamawiający zamieszcza pomocniczo Wzór Wykazu  

parametrów technicznych oferowanej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej, stanowiący 

Załącznik nr 3.2 do Formularza oferty, uwzględniający wprowadzoną zmianę. 

        

      Z poważaniem 

      Przewodniczący Zarządu 

      Związku Komunalnego Gmin 

      „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

      (-) 

       Jan Adam Kłysz  


