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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 07.09.2021r., oraz w dniu 
08.09.2021r. dotyczącymi 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 
Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę o udźwigu maksymalnym 5555 kg? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający mógłby określić maksymalną gęstość i rodzaj ładowanego materiału? 
 
Odpowiedź: 
Maksymalna gęstość ładowanego materiału to 990kg/m3, ładowane będą odpady komunalne, odpady  
biodegradowalne itp. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość załadunku 3600 mm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na wloty odszraniające przy przedniej szybie, natomiast brak ich będzie 
na bocznych szybach. Tylna szyba będzie ogrzewana. Czy Zamawiający zgodzi się na takie 
rozwiązanie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na brak podgrzewacza paliwa? Maszyna natomiast będzie wyposażona  
w grzałkę bloku silnika. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający zgodzi się na siłowniki dwustronnego działania w układzie kierowniczym natomiast 
siłowniki od układu roboczego będą jednostronnego działania? 
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga  siłowników  dwustronnego  działania  w  układzie  kierowniczym  i  roboczym.   
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający zgodzi się na obsługowe łożysko wahliwe tylnego mostu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający zgodzi się na hamulce tarczowe zanurzone w kąpieli olejowej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający zgodzi się na gwarancję na maszynę 36 miesięcy lub 4000 godzin natomiast na 
osprzęt montowany do maszyny będzie standardowa gwarancja na 12 miesięcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy maszyny do 220 dni od dnia podpisania 
umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
Pytanie nr 11 
Dot. SWZ pkt 3.2 ppkt 4 lit c Czy Zamawiający potwierdza, że wymiana Towaru na wolny od wad 
następuje po potwierdzeniu ze strony serwisu Wykonawcy, że wada tkwiąca w maszynie nie nadaje 
się do usunięcia?   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
Pytanie nr 12 
Dot. §3ust 4 Umowy Prosimy o wskazanie jakie czynności ma na myśli Zamawiający?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić każdej czynności, która może spowodować 

nieprawidłowości związane z korzystaniem z przedmiotu umowy.   

 
Pytanie nr 13 
Dot. §4 ust 2 lit. C Czy Zamawiający wymaga, aby w cenie maszyny wliczone były okresowe 
przeglądy gwarancyjne? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż koszty przeglądów serwisowych OT będą po stronie Zamawianego. 
 
Pytanie nr 14 
Prosimy o wskazanie, ile szacunkowo rocznie godzin Zamawiający będzie pracował maszyną?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż szacunkowa ilość przepracowanych godzin w ciągu roku to 3500h. 
 
Pytanie nr 15 
Dot. §9 ust 4 Umowy Czy Zamawiający mam na myśli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC?  
 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w §9 projektu umowy mowa jest o ubezpieczeniu OC w zakresie   

prowadzonej działalności.   

 
Pytanie nr 16 
Dot. §9 ust 4 Umowy Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy udostępni Zamawiającemu 
komplet dokumentów dotyczących ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC. Czy Zamawiający 
odstąpi od przedkładania kolejnych polis w trakcie trwania umowy?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
 
Pozostałe wymagania i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
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