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                                              Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 
 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Cicha 8,                             

26-110 Skarżysko-Kamienna jako Zamawiający informuje, iż  do siedziby Zamawiającego  

wpłynęło zapytanie odnoszące się do prowadzonego postępowania pn: „Dostawa koparki do 

2500kg –dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej“. 

  Na podstawie uregulowań punktu XII – Zmiana, Warunków Zamówienia, przedstawiam 

treść pytań, jakie wpłynęły w trakcie postępowania oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny, której masa eksploatacyjna 

wynosi min. 1820 kg? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający wymaga aby oferowana maszyna mieściła się w przedziale wskazanym                          

w Warunkach Zamówienia tj. w przedziale - masa eksploatacyjna pomiędzy 2000 kg a 2500 kg. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny, z fotelem bez amortyzacji 

jednak zapewniającym odpowiednio wysoki komfort operatora dzięki zastosowaniu miękkiego 

wypełnienia? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.  

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny wyposażonej w silnik Diesla                    

3-cylindrowy o mocy 14,7kW?  

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy czym silnik nie może być mniejszej mocy 

niż 13kW, bez względu na ilość cylindrów.    

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny posiadającej łączny przepływ                   

w układzie hydraulicznym na poziomie 46,9 l/min przy ciśnieniu roboczym 230 bar?  

Odpowiedź na pytanie 4: 

Nie. Jak w Warunkach Zamówienia.  

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny posiadającej siłę odspajania na 

łyżce koparkowej 16,2 kN?  

Odpowiedź na pytanie 5: 

Nie. Jak w Warunkach Zamówienia.  

 

Pytanie 5: 



 

 

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z silnikiem o mocy w zakresie 9,5 do 14,0 kW? 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 3.  

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o masie eksploatacyjnej 1900-2500kg?   

Odpowiedź na pytanie 5: 

Nie. Jak w Warunkach Zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty                             

i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 041-253-12-72. 
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