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WYKONAWCY ZAINTERESOWANI 

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Zakup 
używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu’’ – 
4/ZP/2014 

 
 

Informujemy, że do Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.  z 
o.o. w Wiszni Małej wpłynęły zapytania dotyczące postępowania na ,,Zakup używanej 
koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu’’. 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyprodukowaną w 2011r.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza maszynę wyprodukowaną w 2011 r. 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z przebiegiem 4500mth? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ w/w przebieg mieści się w granicach przedziału zapisanego w specyfikacji – 
max. 4800mth. 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w pompę zębatą? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w pompę zębatą (wyposażenie nie 
uwzględnione w SIWZ). 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w łyżkę koparkową o szerokości 300 – 350 
mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza maszyny wyposażonej w łyżkę koparkową o szerokości 300 ÷ 350 
mm. Zgodnie z wymaganiami zapisanymi w SIWZ, łyżka koparkowa winna mieć parametry 
szerokości 600 ÷ 650 mm. 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę, której okres gwarancji wynosi 6 miesięcy lub 500mth 
na główne podzespoły maszyny takie jak: silnik, hydraulika, mosty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 
Pytanie 6. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji serwisu wynoszący 48h w dni roboczych (od 
poniedziałku do piątku)? 
Odpowiedź: 



Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji serwisu wynoszący 48h w dni roboczych (od 
poniedziałku do piątku)? 
Pytanie 7. 
Czy Zamawiający zważając na fakt, że koparko-ładowarka będąca pojazdem wolnobieżnym w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
19.08.1997 roku z późn. zmianami) nie podlega obowiązkowi homologacji i rejestracji 
przewidzianemu przez tę ustawę, dopuszcza rezygnację  z  konieczności posiadania przez 
oferenta dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu na maszynę?  
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza brak karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego dla pojazdu 
wolnobieżnego. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona zmiany SIWZ w zakresie 
wynikającym z pyt. Nr 1 i 6.  

W związku z powyższym wydłużony zostaje czas składania ofert do dn. 12.12.2014, 
godz. 12.30, oraz termin otwarcia ofert – dn. 12.12.2014, godz. 13.00. 
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