
Sokołów Małopolski,  14 lipiec 2017 r. 

 

Wyjaśnienie nr 2 

 

Dotyczy przetargu na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki, 

przeznaczonej do sfinansowania przez wskazanego Wykonawcy i wybranego w 
odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego Leasingodawcę” 

 
 

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i  ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015  r. poz. 2164 z późn. zm.), poniżej odpowiada na zadane pytania, 

przytaczając treść pytań; 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający odstąpi od kary 1% za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w 

momencie podstawienia maszyny zastępczej na koszt Wykonawcy?  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający odstąpi od kary umownej w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy 

za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek, w momencie udostępnienia przez 

Wykonawcę maszyny zastępczej. 

 

Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w Rozdz. XVIII, pkt 15 na "Odpowiedzialność 

wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi obejmie wszelkie wady i wszelkie usterki w przedmiocie 

dostawy nie powstałe z winy Zamawiającego spowodowane złym użytkowaniem sprzętu".  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3: 

W SIWZ pojawiają się błędy w postaci zapisów dotyczących samochodu zamiast koparko ładowarki, w 

związku z tym proszę o usunięcie zapisu w Rozdz. XVIII,pkt 12. dotyczącego przedłożenia 

homologacji, ponieważ koparko ładowarka nie posiada takiego dokumentu. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 



Zamawiający dokonał stosownych zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

poprzez usunięcie w Rozdziale XVIII punktu 12. 

Pytanie nr 4: 

Czy zamawiający dopuszcza koła jezdne 20” przód, 30”tył? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Nie. 

Pytanie nr 5: 

Czy dopuszcza się aby wszystkie główne komponenty układu napędowego zostały wyprodukowane 

przez czołowych światowych producentów? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Nie. 

Pytanie nr 6: 

Czy dopuszcza się pompę wielotłoczkową o maksymalnym ciśnieniu roboczym 205 barów i 

maksymalnym przepływie 165 l/min, biorąc pod uwagę, że niższe ciśnienie robocze w układzie 

wpływa na większą kulturę pracy i mniejszą awaryjność koparko-ładowarki? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Nie. 

Pytanie nr 7: 

Czy dopuszcza się poziom hałasu w kabinie do 77db? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Nie. 

Pytanie nr 8: 

Czy dopuszcza się zbiornik paliwa o pojemności 130 litrów? 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Nie. 

Pytanie nr 9: 

Czy dopuszcza się maksymalną głębokość kopania 5,885 m? 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Tak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


