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Tomaszów Lubelski 14.11.2020 r. 

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

                przetargu nieograniczonego na zadanie: 

„Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej 

dla Bazy Segregacji Odpadów 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Tomaszowie Lubelskim ” 

 

      Nr referencyjny:  SM/23/2020 

 

       W związku z treścią pytań odnoszących się do  treści SIWZ, które wpłynęły do 

Zamawiającego , Zamawiający udziela odpowiedzi: 

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę:  

 
1) o udźwigu 3100 lub 4100kg  

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy maszynę tylko o parametrach zgodnych ze SIWZ 

 

2) Zasięgu 3,7m 

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy maszyny o zasięgu 3,7 m  

 

3) udźwigu na maksymalnej wysokości 2250kg  

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy maszyny o udźwigu na maksymalnej wysokości 2250 kg  

 

4) Z silnikiem generującym 516Nm o pojemności 4,4l (lub silnik 75KM i dajemy Basica) 

ODPOWIEDŹ: Parametry silnika muszą być zgodne ze SWIZ  

 

5) Z układem przeniesienia napędu ze skrzynią Powershift  

ODPOWIEDŹ: Układ napędowy musi być zgodny ze SIWZ 

 

6) Maksymalna prędkość jazdy do 32km/h  

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy maksymalną prędkość jazdy do 32 km/h 

 

7) Z pompą hydrauliczną wielotłoczkową 140l/min (lub pompą zębatą 82l/min)  

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy tylko maszynę z pompą hydrauliczną wielkotłoczkową140 l/min 

 

8) z przednią szybą prostą  

 

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy maszynę z przednią szybą prostą. 
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9) z wentylatorem nawrotnym sterowanym ręcznie  

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy maszyny z wentylatorem nawrotnym sterowanym ręcznie 

 

10) bez gumowych zgarniaczy wewnętrznej części ramienia  

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy maszyny bez gumowych zgarniaczy wewnętrznej części 

ramienia  

 

11) z układem hydraulicznym bez zaworu spustowego  

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy maszyny z układem hydraulicznym bez zaworu spustowego 

 

12) Bez systemu regulacji prędkości jazdy w stosunku do obrotów silnika  

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy maszyny bez systemu regulacji prędkości jazdy w stosunku 

do obrotów silnika 

 

13) Bez systemu regulacji prędkości ruchów ramienia teleskopowego  

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy maszyny bez systemu regulacji prędkości ruchów ramienia 

teleskopowego  

 

14) bez mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu  

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy maszynę bez mechanizmu różnicowego o ograniczonym 

poślizgu 

 

15) Bez trybu ECO ? 

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy maszyny bez trybu ECO 

 

16) Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny maksymalnie do 05.03.2021r. ?  

Produkcja maszyny tego typu w naszym przypadku trwa do 12 tygodni wyłączając okres 

świąteczny do 06.01.2021r włącznie. Po tym okresie produkcja maszyny jest wznawiana. 

Zatem realny termin dostawy maszyny jest możliwy do dnia 05.03.2021r. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny maksymalnie do 5 marca 2021 

roku 

 

                                                                                                         Zgodnie z pełnomocnictwem 
                                                                                                         mgr inż. Wiesław Sidorowicz 
                                                                                                          SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ 
                                                                                                         PUBLICZNYCH i MARKETINGU 
                                                                                              ………………………………………………….. 

                                                                                                                 ( podpis na oryginale) 


