
 
Znak   10 / 2021                              Radom, dnia 13.08.2021r. 
 

 
PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  

 
Strona internetowa 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  bez  możliwości 
prowadzenia negocjacji  złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 
214 000 euro pn. „Dostawa ładowarki czołowej”. 
 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 10.08.2021r., oraz w dniu 11.08.2021r. 
dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. na podstawie 
art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2019r. poz. 2019 z poźn. zm.)  udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Co Zamawiający rozumie pod określeniem "dostawa fabrycznie nowej ładowarki czołowej"? Prosimy 
Zamawiającego o podanie roku produkcji ładowarki kołowej, gdyż ma to związek z normą poziomu emisji 
spalin zamontowanego w maszynie silnika wysokoprężnego oraz dodatkowego wyposażenia m.in. układu 
oczyszczania spalin (np. DOC, DPF, SCR) i zbiornika płynu AdBlue. Dla maszyn wyprodukowanych w roku 
2021 obowiązującą normą poziomu emisji spalin jest UE Stage V. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa roku produkcji ładowarki. Dostarczona ładowarka ma być fabrycznie nowa.  
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w mosty napędowe z mechanizmem różnicowym  
o ograniczonym poślizgu, które dostosowują się do każdych warunków terenowych, automatycznie 
dostarczając moc do wszystkich czterech kół i zwiększając przyczepność? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ładowarki czołowej nie posiadającego dokumentu 
wystawionego przed UDT o dopuszczeniu przedmiotu do użytkowania? Nie dysponujemy takim 
dokumentem głównie z takie powodu, ze nie ma takiego obowiązku na rynku Polskim.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ładowarki czołowej nie posiadającego dokumentu wystawionego 
przez UDT o dopuszczeniu przedmiotu do użytkowania. 
 
Pytanie nr 4 
Proszę o doprecyzowanie w §3 pkt. 3 p. pkt. d) – Czy w cenie maszyny oprócz wydłużonej gwarancji maja 
być  uwzględnione koszty przeglądów serwisowych OT do przebiegu 2000 motogodzin lub 4000 
motogodzin? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż koszty przeglądów serwisowych OT będą po stronie Zamawianego.  
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający może zmniejszyć karę do wartości 0,5% na zakończony tydzień opóźnienia w §7 pkt. 1 
p. pkt. b)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 



Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający może zmniejszyć karę do wartości 10% w §7 pkt. 3? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający może usunąć całkowicie z projektu umowy §9 pkt. 4? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w poniższym podpunkcie tak aby brzmiał on następująco: 
„Awaria wyłączająca maszynę z ruchu powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni 
kalendarzowych”? 
 
b) Wykonawca zapewni dostępność serwisu autoryzowanego przez producenta ładowarki czołowej, przy 
czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) od daty zgłoszenia wady/usterek/awarii. Awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie 
później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 

Pozostałe wymagania i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
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