Wiślica, dnia 19.10.2021 r.
Numer sprawy: OR.WSW.1.2021
Zamawiający:
Wiślicka Spółka Wodna
Plac Solny 32
28-160 Wiślica
Wykonawcy
uczestniczący
w postępowaniu
Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.1.2021
Nazwa zadania: Zakup i dostawa maszyn i urządzeń
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) –
wpłynęły wnioski do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ
W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Dot. Załączniku nr 2A do SWZ pkt. A ciągnik rolniczy.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający uwzględni kabinę ciągnika zgodnie z SWZ z fotelem pomocniczym
pasażera bez pasa bezpieczeństwa ? W specyfikacji Zamawiający nie zawarł informacji o
homologacji kabiny na dwie osoby.
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuszcza kabinę ciągnika z fotelem pomocniczym pasażera bez pasa
bezpieczeństwa.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści ciągnik spełniający udźwig tylny TUZ powyżej 4200kg dla kat.
II ? Klasa ciągnika w zakresie mocy od 103 – 125KM gwarantuje prawidłową pracę w
wymienionym osprzętem przy kat II podnośnika.
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dopuści ciągnik spełniający udźwig tylny TUZ z hakami automatycznymi
powyżej 4200kg dla kat. II
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści ciągnik rol. z WOM tylnym min 540/ 540 Eko jako alternatywne
dla 540/ 1000 obr/min ? W gospodarce komunalnej i rolnictwie 97% maszyn agregatowanych
z ciągnikami używa prędkości WOM 540 obr/min.

Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza ciągnik rolniczy z tylnym WOM min 540/ 540 Eko.
Z zastrzeżeniem, że pozostałe oferowane maszyny i urządzenia opisane w SWZ będące
przedmiotem zamówienia będą współpracować przy prędkości obrotowej wałka WOM
540/540 Eko.
Dot. Załącznik nr 2 do SWZ pkt B Przyczepa rolnicza.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza ogumienie przyczepy o rozmiarze 400/60-15,5 której
charakterystyka umożliwia eksploatacje w trudnych warunkach terenowych wykazująca się
dużą sztywnością oraz przeciążalnością w transporcie rolniczym?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza ogumienie przyczepy o rozmiarze 400/60-15,5
Pytanie 5:
Czy nadstawka ma być dodatkową burtą ?
Odpowiedź:
Tak nadstawka ma być dodatkową burtą.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuści tradycyjne oświetlenie przyczepy alternatywnie do LED ?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza tradycyjne oświetlenie przyczepy.
Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 21.10.2021 do godz. 08:00.
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