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      Znak: PO-II.370.18.19 Szczecin, dnia 17 czerwca 2019 r. 

 

dotyczy:  postępowania nr PO-II.370.18.19 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa koparko-ładowarki” 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 

 
W dniu 14 czerwca 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 1 
SIWZ, Zamawiający udziela niniejszym następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający wymaga aby łyżka ładowarkowa miała pojemność 1,3 m3, z uwagi na 
niewielką różnicę w pojemności która, nie rzutuje realnie na parametry pracy, wnioskujemy               
o zmianę tego parametru z 1,3 m3 na min. 1,2 m3. 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ, 
Zamawiający określił pojemność łyżki ładowarkowej na minimum 1,3 m3.  
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie 2: 
Zamawiający wymaga aby udźwig łyżki ładowarkowej na maksymalnej wysokości wynosił 
min. 4100 kg. Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z opisu technicznego zamówienia lub 
zmianę na bardziej sprecyzowaną formę: „Udźwig przy maksymalnej wysokości, krawędź 
tnąca poziomo do podłoża min. 3000kg” z uwagi na dwa czynniki: 
1) Maszyna o większym zasięgu zespołu roboczego (ramion oraz łyżki), musi posiadać 
mniejszy udźwig w najwyższym punkcie uniesienia z uwagi działające na niego większe siły. 
2) Zamawiający nie określił w jakiej pozycji łyżki ani, od którego punktu na łyżce należy 
mierzyć ten parametr ( np. od spodu w ustawieniu równoległym do podłoża, od spodu                     
w ustawieniu przy określonym wychyleniu, itp.) 
 
Odpowiedź na pytanie 2:  
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ, 
Zamawiający określił udźwig łyżki ładowarkowej przy maksymalnej wysokości na min. 4100 
kg. Parametr udźwigu łyżki ładowarkowej na maksymalnej wysokości jest parametrem 
właściwym, powszechnie stosowanym, określającym możliwości robocze koparko-ładowarki            
i jest dostępny w katalogach technicznych producentów koparko-ładowarek. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
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