
      

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  ZP-URB-5/2021 na  
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU NA POTRZEBY URBIS SP. Z O.O. 3 SZT. 
FABRYCZNIE NOWYCH, NIE STARSZYCH NIŻ Z 2021 R. SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH/ URZĄDZEŃ 
SPECJALISTYCZNYCH: 

— ŁADOWARKA KOŁOWA- 1 SZT (DALEJ „SAMOCHÓD” LUB „PRZEDMIOT LEASINGU”) – SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ, 

— SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYPU WYWROTKA DO JAZDY W TRUDNYM TERENIE 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 2 ZADANIA. 

— MOBILNY PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 3 ZADANIA. 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 

zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi-  

Część  I Ładowarka kołowa: 

 

 
PYTANIE 9 : 

 Czy Zamawiający zgodzi się na masę urządzenia 19 950 kg według tablicy znamionowej. Jest to masa 

standardowej maszyny na oponach klasy L3 oraz  łyżką ładowarkową ogólnego zastosowania o pojemności 

3,5 m 3. Masa rzeczywista maszyny na oponach klasy L5 z łyżką wysokości wysyp będzie wynosiła około 

21 500 kg. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamówienie zgodnie z SWZ. 

 
PYTANIE 10 : 

 

Czy Zamawiający mógłby określić rodzaj i maksymalną gęstość ładowanego materiału? 

ODPOWIEDŹ: 

Szeroki zakres i rodzaj ładowanych frakcji odpadów. 

 

PYTANIE 11 : 

Czy Zamawiający mógłby określić ilość przepracowanych godzin w ciągu jednego roku ? Informacja taka 

będzie potrzebna w celu oszacowania ilości godzin do gwarancji 24 miesięcznej .Intercooler ????? 

ODPOWIEDŹ: 

Zakład pracuje w trybie trzy zmianowym 5 dni w tygodniu przez cały rok. 

 

PYTANIE 12 : 

Czy Zamawiający zgodzi się na manualną regulację mocy przez operatora poprzez wybór 

dwuzakresowej mocy , moc ekonomiczna I dynamiczna zamisat automatycznej regulacji mocy ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamówienie zgodnie z SWZ. 
 



 

 

PYTANIE 13 : 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na brak podgrzewacza dolotowego powietrza? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 

PYTANIE 14 : 

Czy Zamawiający zgodzi się na listwę pomiarową ciśnień z szybkozłączami ale dostęp do 

pomiarów będzie tylko I wyłącznie serwisowy przez Autoryzowanego Dealera maszyn JCB? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 

PYTANIE 15 :      

 

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr oleju zamontowany pod pokrywą silnika? Dostęp zewnętrzny będzie 

dopiero po podniesieniu pokrywy silnika  

 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 

PYTANIE 16 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na mosty napędowe posiadające automatyczną blokadę przedniego mostu w 

100 % , natomiast tylny most posiada osie standardowe ograniczające poślizg o 12 %?. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamówienie zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE 17 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na elektryczną blokadę jazdy przy załączonym silniku na postoju za pomocą 

hamulca postojowego elektro-mechanicznego ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamówienie zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE 18 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na brak punktów kontroli ciśnienia na cylindrach łyżki i wysięgnika? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE. 

 



PYTANIE 19 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na 4 światłą tylne robocze na dachu kabiny? 

ODPOWIEDŹ: 

TAK 

 

PYTANIE 20 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na brak awaryjnego zatrzymania maszyny ? W tego typu maszynach nie 

występuje przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny. 

ODPOWIEDŹ: 

NIE. 

 

PYTANIE 21 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na standardowe błotniki przystosowane szerokością do opony? 

ODPOWIEDŹ: 

TAK. 

 

PYTANIE 22 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na kalamitki smarujące poszczególne sworznie maszyny w sposób ręczny tam 

gdzie jest łatwy dostęp? W przypadku trudno dostępnych miejsc do smarowania poprowadzone są punkty 

scentralizowane . Czy Zamawiający zgodzi się na taki system smarowania ręcznego maszyny? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 

 

PYTANIE 23 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na katalog części zamiennych , gdzie instrukcja objaśniająca korzystanie z 

katalogu będzie w języku polskim natomiast poszczególne indeksy części będą w nazwie angielskiej  ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

 

 



 

PYTANIE 24 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na fotelem operatora z zawieszeniem pneumatycznym ? 

ODPOWIEDŹ: 

TAK. 

 

PYTANIE 25 :  

Czy Zamawiający może podać nawę firmy z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring 

maszyny. Maszyna posiada fabryczny telemetryczny system monitorowania maszyny, a więc czy 

Zamawiający odstąpi od zapisu o GPS niefabrycznym i wykorzysta GPS fabryczny ? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. (Firma TEKOM Technologia Radom), podtrzymanie zapisu zgodnego z SWZ. 

 

 

PYTANIE 26 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie maszyny wyprodukowanej w 2020 roku? 

ODPOWIEDŹ: 

Tylko rocznik bieżący 2021. 

 

 

PYTANIE 27 :  

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 11.10.2021 r. ? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE. 

 

 

 

 

 


