
ZP-URB- 15-2016 

 

ZAPYTANIA   I   ODPOWIEDZI    NA    PYTANIA 
 
 
 

         Dotyczy:   postępowania  przetargowego ZP – URB-15-2016 

                          na dostawę  1 szt. -  Ładowarki kołowej. 

 

                                 URBIS Spółka z o. o. w  Gnieźnie  podaje do 

wiadomości, że  w trakcie procedury  dotyczącej w/w zadania wpłynęły 

zapytania, na  które Zamawiający udzielił  poniższej  odpowiedzi:        

PYTANIE NR 1 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ładowarki z silnikiem o mocy 145 kW ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza silnika o mocy niższej niż 165 kW. 

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. 

PYTANIE NR 2 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ładowarki ze zbiornikiem paliwa 255 L ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pojemność baku pomniejszoną o 5 l. 

 

PYTANIE NR 3 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ładowarki z akumulatorem o pojemności 155 

Ah i prądzie rozruchowym 900 A ? 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie dopuszcza dostawy ładowarki z akumulatorem o pojemności 

niższej niż 160 Ah. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. 

PTYTANIE NR 4 

Czy zamawiający dopuszcza aby katalog części zamiennych był w formie rysunków 

technicznych, a części opisane za pomocą numerów katalogowych ? Numerami 

katalogowymi posługujemy się przy zamawianiu części w każdym serwisie. 



Odpowiedź: 

Tak. 

PYTANIE NR 5 

Czy zamawiający dopuszcza ładowarki o parametrach: akumulator: 2x110Ah- 

alternator: 65A ? 

Odpowiedź 

Nie.  Zapis w SIWZ bez zmian 

PYTANIE NR 6 

Czy Zamawiający dopuszcza ładowarkę z innowacyjnym napędem, który łączy w 

sobie napęd mechaniczny z napędem hydrostatycznym ? 

Odpowiedź:  

Nie – zapis w SIWZ bez zmian 

PYTANIE NR 7 

Czy Zamawiający dopuszcza ładowarkę z automatyczną skrzynią biegów z 

możliwością przełączania na tryb manualny, posiadającą 3 biegi do przodu i 3 biegi 

do tyłu ? 

Odpowiedź: 

Nie – zapis w SIWZ bez zmian 

PYTANIE NR 8 

Zamawiający wymaga" Zbiornik paliwa o pojemności minimum 260 litrów". Czy 

zamawiający dopuszcza zbiornik o pojemności 241 litrów ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

PYTANIE NR 9 

Zamawiający wymaga "Wysokość podnoszenia wysięgnika do sworznia mocującego łyżkę 

min. 4,05 m". Czy Zamawiający dopuszcza wysokość podnoszenia wysięgnika do sworznia 

mocującego łyżkę min. 3,97 m lub Zamawiający dopuszcza możliwość montażu łyżki tzw. 

"wysokiego wysypu" ? 

Odpowiedź: 

Nie – zapis w SIWZ bez zmian 



PYTANIE NR 10 

Czy zamawiający może zrezygnować z zapisu dotyczącego roku produkcji opon czy roku 

produkcji napędu hydrokinetycznego ? 

Odpowiedź: 

Nie - zapis w SIWZ bez zmian 

PYTANIE NR 11 

Czy Zamawiający dopuszcza maszyny z napędem na cztery koła, mosty napędowe z 

mechanizmem różnicowym 100% blokady na przód i otwarty most na tył ? 

Odpowiedź: 

Nie - zapis w SIWZ bez zmian 

PYTANIE NR 12 

Czy Zamawiający dopuszcza maszyny z napędem z automatyczną skrzynią biegów z 

możliwością przełączenia w tryb manualny posiadająca 4 biegi do przodu i 3 biegi do tyłu ? 

Odpowiedź: 

Nie - zapis w SIWZ bez zmian 

PYTANIE NR 13 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 7 chodzi o Rozdział V ust. 1 pkt. 5 
jest zapis: 
  
„…Posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę niższą niż 650 
000,00 PLN…” 
  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostarczenia wraz z polisą oświadczenia 
w którym wykonawca deklaruje się dostarczyć nową polisę na określoną w postępowaniu 
kwotę w przypadku wygrania przedmiotowego postępowania.  
 
Odpowiedź: 
 
Tak. 
 

              Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.   

Gniezno, dnia 04.11.2016 r. 

 

 

 


