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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. 1a 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. 
W związku z  doprecyzowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia - nastąpiły zmiany w zakresie OPZ                 
i załącznika nr 6a.  
 
Pyt. 1. 
 Czy dopuszczają Państwo możliwość dostawy ciągnika z udźwigiem podnośnika powyżej 6.0 t ? 
Odp. 
Tak. Odpowiedzi na pytanie udzielono w piśmie z dn. 26.11.20 r. 
 
Pyt. 2 
 Czy dopuszczają Państwo dostawę maszyny bez lusterek podgrzewanych. 
Odp. 
Tak. W załączeniu poprawione zestawienie parametrów technicznych dot. cz. I uwzględniające 
zmianę udźwigu podnośnika i rezygnację z lusterek podgrzewanych. 
 
Pyt. 3 
Czy wyrażają Państwo zgodę na składanie ofert częściowych? 
Odp. 
Tak. Zgodnie z podziałem w SIWZ przewidziano składanie ofert na cztery części. 
 
Pyt. 4. 
Pytanie dotyczące przetargu na ciągnik rolniczy wraz z osprzętem.  Biorą Państwo pod uwagę tylko 
spełnienie wszystkich parametrów czy też mogą być to oferty w których nie wszystkie parametry są 
spełnione? 
Odp.  
Muszą być spełnione wszystkie parametry opisane w SIWZ. 
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Pytania dotyczą części IV  

Pyt. 1  
Pkt. 1 Wózek ręczny magazynowy 
Czy wózek musi być składany ? Czy wystarczy 150 kg obciążalności ?  
Odp. 
Wózek nie musi być składany. Min. 150 kg obciążalności. 
 
Pyt. 2. 
Pkt 4 i 5 Regały magazynowe    
Czy dopuszcza się regał o parametrach do 200 cm wysokości i do 92 cm szerokości ?           
Jaki rodzaj powierzchni regału oraz półek, ocynkowany czy może malowany proszkowo ?  
Odp. 
Dopuszcza się regały o parametrach do 180 - 200 cm wysokości, 90 -100 cm szerokości, 
powierzchnia regałów oraz półki ocynkowane.           
 
Pyt. 3. 
Pkt 6 Stół warsztatowy    
Czy dopuszcza się większe wymiary stołu oraz nośność blatu np. szerokość do 210 cm; głębokość 
do 740 cm; wysokość do 90 cm;  nośność do 700 kg ?  
Czy nogi stołu mogą być wykonane z kształtowników stalowych ? 
Czy stół może być malowany proszkowo ?  
Czy szuflady mogą być na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg ?  
Odp. 
Dopuszcza się większe wymiary stołu oraz nośność blatu - szerokość do 210 cm; głębokość                  
68 - 74 cm; wysokość do 90 cm;  nośność do 700 kg.  
Nogi stołu mogą być wykonane z kształtowników stalowych. 
Szuflady mogą być na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg. 
 
Pyt. 4. 
Pkt 8 Szlifierka kątowa: 
Szlifierka na jaką wielkość tarcz (115 mm czy 125 mm czy 230 mm) ? 
Odp. 
Wielkość tarcz szlifierki: 230 mm. 
 
Pyt. 5 
Pkt 9 Wiertarka: 
Z udarem czy bez udaru? Z jakim uchwytem wiertarskim samozaciskowym czy kluczykowym  
 Jaki zakres uchwytu wiertarskiego? Czy wystarczy 1,5 – 13 mm? 
Odp.  
Wiertarka winna być udarowa, z uchwytem samozaciskowym. 
 Zakres uchwytu wiertarskiego :  1,5 – 13 mm. 
 
W załączeniu poprawione zestawienie parametrów technicznych dot. cz. IV zamówienia, 
uwzględniające w/w zmiany.  
 

Proszę o uwzględnienie w/w informacji w przygotowywanej ofercie przetargowej.  
Wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
 
Załączniki : 
Załączniki nr 6a do cz. I. i IV zad. 
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