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Pytania i odpowiedzi do SWZ na zamówienie pn. 
„Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu” 
wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert 

 
 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „sterowanie koparka za 
pomocą joysticka w układzie „+”? Maszyna, którą możemy zaoferować ma fabryczne 
sterowanie dźwigniami. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian w sposobie sterowania maszyną, gdzie wymagany 
jest joystick w układzie „+”. 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „minimum 2 sztuki” 
(światła robocze LED na kabinie)? Maszyna, którą możemy zaoferować ma 
fabryczne montowaną jedną lampę błyskową. 

Odp. Zamawiający dopuszcza liczbę świateł roboczych LED na kabinie w ilości 1 szt.  
 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „wyjście hydrauliczne do 
osprzętu (przód)”? Maszyna, którą oferujemy nie dysponuje takim wyjściem 
hydraulicznym. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualny montaż takiego 
wyjścia jeśli będzie ono dostępne, ale termin jego dostawy będzie późniejszy niż 
oczekiwany termin dostawy koparko-ładowarki, czyli po 30.12.2021? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był w pełni kompletny w osprzęt 
ładowarkowy wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „klimatyzowana kabina 
operatora”? Maszyna, którą możemy zaoferować nie posiada klimatyzacji. Jest w 
pełni ogrzewana. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian w sposobie wentylacji i ogrzewania kabiny, gdzie 
wymagana jest klimatyzowana kabina operatora. 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „łyżka ładowarkowa 
wielofunkcyjna 4 w 1”? Maszyna, którą oferujemy posiada łyżkę 6 w 1 (lepsze 
wyposażenie), która jest montowana fabrycznie. 

Odp. Wymóg „łyżka ładowarkowa 4 w 1” jest opcją minimalną wymaganą przez 
Zamawiającego, w związku z czym wyposażenie maszyny w „łyżkę ładowarkową 
wielofunkcyjną 6 w 1” jest oczywiście dopuszczalne. 
 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „instalacja hydrauliczna 
do obsługi młota”? Maszyna, którą oferujemy nie dysponuje taką instalacją. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualny montaż takiej instalacji jeśli będzie ona 
dostępna, ale termin jej dostawy będzie późniejszy niż oczekiwany termin dostawy 
koparko-ładowarki, czyli po 30.12.2021? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był w pełni kompletny w osprzęt 
wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 
 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „instalacja hydrauliczna 
do obsługi uchylnej łyżki skarpowej”? Maszyna, którą oferujemy nie dysponuje taką 
instalacją. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualny montaż takiej instalacji jeśli 
będzie ona dostępna, ale termin jej dostawy będzie późniejszy niż oczekiwany termin 
dostawy koparko-ładowarki, czyli po 30.12.2021? 



Odp. Ponieważ Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy koparko-
ładowarki (30.12.2021 r.), niniejszym odstępuje od wymogu posiadania instalacji 
hydraulicznej do obsługi uchylnej łyżki skarpowej. 
 

8. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny bez świadectwa homologacji? 
Koparko-ładowarka jako pojazd wolnobieżny nie musi posiadać takiego świadectwa. 

Odp. Zamawiający nie wymaga świadectwa homologacji na dostarczoną maszynę.  
 

9. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny wyposażoną  w immobiliser, nie 
zamontowany fabrycznie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyny w immobiliser, który nie jest 
zamontowany fabrycznie.  

 
10. Czy Zamawiający wyraża  zgodę  żeby wyposażenie maszyny nie będące opcją  

standardową było dostarczone / zamontowane w terminie maksymalnie do: 
31.03.2022r? tj. linia  do łyżki skarpowej i łyżka skarpowa, immobiliser, łyżka kopiąca 
350mm, gumy pod  podpory? Wydłużony czas dostawy jest niezależny od Dostawcy i 
wynika z wydłużonych obecnie terminów dostaw producentów osprzętów i innego 
doposażenia maszyn, a spowodowanych ogólnoświatową  pandemią. Lub czy 
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy kompletnej maszyny do 
dnia 31.03.2022r.? 

Odp. Ponieważ Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy koparko-
ładowarki (30.12.2021 r.), niniejszym odstępuje od wymogu posiadania instalacji 
hydraulicznej do obsługi uchylnej łyżki skarpowej, łyżki skarpowej uchylnej o szerokości 1500 
mm ± 20 mm montowanej na szybkozłącze koparkowe i łyżki koparkowej o szerokości 350 
mm ± 20 mm montowanej na szybkozłącze koparkowe oraz gum pod podpory. 

 
11. Czy Zamawiający wymaga żeby przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania 

gwarancji były w cenie maszyny? 
Odp. Zamawiający wymaga, aby przeglądy serwisowe w okresie gwarancji były zawarte w 
cenie dostawy koparko-ładowarki. 

 
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie o 50% kar umownych? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w wysokości określonych kar umownych. 
 

Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęły do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. Zamawiający - udzielając wyjaśnień w terminie 
późniejszym niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - musi przedłużyć termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, co 
jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 p.z.p. 
Jednocześnie zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert. 
Nowym terminem składania ofert jest 17.12.2021 r. godz. 12.00 oraz nowym terminem 
otwarcia ofert jest 17.12.2021 r. godz. 13.00, o czym stosowną informację zamawiający 
zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają 
bez zmian. 
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