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Wykonawcy 
 
 
dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej                   w  
przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych pn. : 
 

„Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu :Budowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 
zapytania, które zostały złożone do SIWZ w w/w przetargu oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.  

Pyt.1.  

Czy dopuszczają Państwo możliwość dostawy ciągnika z udźwigiem podnośnika powyżej  6.0 t? 

Odp. Tak. 
W związku z powyższym w SIWZ dokonano następujących zmian : 
W cz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia : 
 

Cz. I  Dostawa sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (ciągnik z osprzętem, rębak           do 
gałęzi, kosiarki i kosy do trawy) 

poz. 1 Ciągnik do obsługi kompostowni i PSZOK (z osprzętem)  
zmianie ulega jeden z parametrów podstawowych : 
zapis „udźwig podnośnika min. 7,5 t” zmienia się na zapis : „udźwig podnośnika min. 6,0 t”;  
Zmiana tego parametru musi zapewnić prawidłową pracę całego osprzętu ciągnika. 
 

Powyższą zmianę wprowadzono również w zał. nr 6a do cz. I zamówienia. 
Zmieniony załącznik 6a stanowi zał. do niniejszego pisma. 

 

 

2. Czy dopuszczają Państwo dostawę maszyny bez lusterek podgrzewanych ? 

Odp. Tak. 



 
3. Czy warunkiem koniecznym jest wyposażenie w biegi pełzające? 

Odp. Tak. 

 
Proszę o uwzględnienie w/w informacji w przygotowywanej ofercie przetargowej.  

Wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
 
 
Załącznik : 
Zał. nr 6a do cz. I. zad. 
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