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Wykonawcy ubiegający    
się o udzielenie zamówienia 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 ze zm.)  na zadanie pn: ”Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb Gminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Żmigrodzie ”  

 
 

Zamawiający – Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy 
Żmigród, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.  z 2021r. poz. 1129  ze zm. ) w związku z pytaniami jakie wpłynęły  
do Zamawiającego od Wykonawcy :  

1. Zamieszczana stronie internetowej : 
    https://miniportal.uzp.gov.pl/  , https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/ 
   treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania. 
 

2. Udziela poniżej odpowiedzi  na zapytania wniesione przez Wykonawców.  

Pytanie Wykonawcy: 
W dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne Zamawiającego”, 
Zamawiający podał parametr: „Zbiornik paliwa minimum 80 litrów”. Z posiadanej przez nas 
wiedzy, tego typu minikoparki nie są wyposażone w zbiornik o tak dużej pojemności. Jaką 
minimalną pojemność zbiornika paliwa wymaga Zamawiający? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że doszło do popełnienia omyłki pisarskiej w opisie zbiornika paliwa 
Prawidłowy parametr to „ Zbiornik paliwa minimum 40L”. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
W dokumencie „ Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne Zamawiającego”, 
Zamawiający podał parametr: „ Minikoparka wykonana w całości z metalu”. Czy Zamawiający 
miał na myśli poszycie zewnętrzne maszyny, poszycie kabiny, osłony, klapy, pokrywy? 
Odpowiedź:  
Tak, opis dotyczy poszycia zewnętrznego maszyny. 
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Pytanie Wykonawcy: 
W dokumencie „ Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne Zamawiającego”, 
Zamawiający podał parametr: „ Serwohydrauliczne z automatyczną zmianą prędkości jazdy   w 
zależności od obciążenia – zasterowane dźwiganie jazdy” . Czy Zamawiający miał na myśli: 
Serwohydrauliczne zasterowane dźwiganie jazdy z automatyczną zmianą prędkości jazdy w 
zależności od obciążenia? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający miał na myśli Serwohydrauliczne zasterowane dźwiganie jazdy z 
automatyczną zmianą prędkości jazdy w zależności od obciążenia. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
W dokumencie „ Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne Zamawiającego”, 
Zamawiający podał parametr: „Zasięg kopania na poziomie gruntu 4500mm”. Czy Zamawiający 
miał na myśli: Zasięg kopania na poziomie gruntu minimum 4500mm.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający miał na myśli Zasięg kopania na poziomie gruntu minimum 4500mm. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
W dokumencie „ Opis przedmiotu zamówienia wymagania minimalne Zamawiającego”, 
Zamawiający podał parametr „ System przeciwkradzieżowy z opłaconym abonamentem na 12 
m/c”. Czy Zamawiający zamiast tego systemu dopuszcza dostawę minikoparki wyposażonej w 
system pokradzieżowy z opłaconym abonamentem na 12 m-cy, czyli system lokalizacji 
maszyny który umożliwia jej odnalezienie po nastąpieniu kradzieży? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie  systemu pokradzieżowego. 

 
3. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

4. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a mianowicie 
zmienia się treść  załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 
A. 

w  pkt. 16  OPZ  przed zmianą jest:  

         Zbiornik paliwa minimum 80 litrów 
 

w  pkt. 16  OPZ  po  zmianie  jest:  

          Zbiornik paliwa minimum 40 litrów  
 
B. 

w  pkt. 28  OPZ  przed zmianą jest:  

         Serwohydrauliczne z automatyczną zmianą prędkości jazdy   w zależności od obciążenia 
– zasterowane dźwiganie jazdy 

 
w  pkt. 28  OPZ  po  zmianie  jest:  

Serwohydrauliczne zasterowane dźwiganie jazdy z automatyczną zmianą prędkości 
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jazdy w zależności od obciążenia 

        C. 

w  pkt. 36  OPZ  przed zmianą jest:  

        System przeciwkradzieżowy z opłaconym abonamentem na 12 m/c.   
 

w  pkt. 36  OPZ  po  zmianie  jest:  

System pokradzieżowy z opłaconym abonamentem na 12 m-cy. 

D. 
w  pkt.38   OPZ  przed zmianą jest:  

         Zasięg kopania na poziomie gruntu 4500mm   
 

w  pkt. 38  OPZ  po  zmianie  jest:  

         Zasięg kopania na poziomie gruntu minimum 4500mm 
 

5. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
6. W załączeniu: 

1)   Załącznik Nr 2 –  Opis przedmiotu zamówienia  
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