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

maszyny przeładunkowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem  2016/S 077-136348 w dniu 20.04.2016 r. 

 
W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) udziela następujących 

wyjaśnieo: 

Pytanie 1 

Czy w punkcie 5. Załącznika nr 1 „automatyczny rozruch przy zimnym silniku” mają Paostwo na myśli 

kołnierz grzewczy lub świece żarowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli dowolny system wspomagający rozruch silnika w niskich temperaturach 

załączany po przekręceniu kluczyka stacyjki i wyłączany automatycznie po osiągnięciu temperatury 

umożliwiającej rozruch silnika. 

 

Pytanie 2 

Czy w punkcie 16. Stopy podpory umieszczone na przegubach wahliwych mają Paostwo na myśli 

przegub z jednym stopniem swobody? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza stopy podporowe na przegubach wahliwych z co najmniej jednym stopniem 

swobody. 

 

Pytanie 3 

Czy dopuszczają Paostwo maszynę niewyposażoną w układ awaryjnego opuszczania wysięgnika 

(punkt 29. Specyfikacji technicznej, załącznik nr 1)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza maszyny  nie wyposażonej w układ awaryjnego opuszczania wysięgnika. 

 

Pytanie 4 

Czy dopuszczają Paostwo maszynę, której maksymalne obroty nadwozia wynoszą 8 obr./min (punkt 

66. Specyfikacji technicznej, załącznik nr 1)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza maszynę z maksymalną prędkością obrotu nadwozia wynoszącą minimum 9 

obr/min. 

 



Pytanie 5 

Czy jeśli maszyna nie jest prototypem, w punkcie 69. Powinniśmy zaznaczyd „tak” czy „nie” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia się treśd 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: w Załączniku nr 1 do 

Formularza Oferty - Specyfikacji technicznej oferowanej maszyny przeładunkowej, w tabeli  

w kolumnie „Parametry wymagane”, w punkcie 69 zapis: „oferowana maszyna przeładunkowa nie 

może byd prototypem” zastępuje zapisem: „czy oferowana maszyna jest prototypem?”.  

Powyższa zmiana stanowi jedynie doprecyzowanie zapisu słownego punktu 69 Specyfikacji 

technicznej oferowanej maszyny przeładunkowej i nie stanowi tym samym zmiany merytorycznej. 

Zamawiający wyjaśnia, że zaznaczenie „NIE” jest spełnieniem warunku z punktu 3.5.1. 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

Ponadto Zamawiający zamieszcza pomocniczo Specyfikację techniczną oferowanej maszyny 

przeładunkowej, stanowiącą załącznik nr 1 do Formularza Oferty, uwzględniającą wprowadzoną 

zmianę. 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Daniel Tylak 


