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Wykonawcy

Biorący ttdział w postepowaniu prowadzonym w kybie przetargJ' nieograniczonego na: ,,Zakup
ciqgnika napędowego wozu esenizacyjnego do wywozu niec4lstości 1llynnych na terenie Gminy Pacanów"
Gmina Pacanów jako Zamawtający w w/w postępowaniu o udzięlenie zamówięnia publicznego działająs
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnta 29 stycznia 2004r. tekst jednolity:

Dz.U. z 2010 r. Nr l13, poz.759 zpóźntejszymi zmianami)

Udziela odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o zmianę zapisów sIwą oraz udziela odpowiedzi na pytania
jakie wpĘnęĘ do Zamawiającego:

1. Treść proponowanej zrriany SIWZ:
Proszę 9 zmią1ę w SIWZ doĘczącą:
Hydraulika:
- Wydajność pompy nie mniej niż 50 Urcin,
- Maksymalny udźwig podnośnika nie mniej niż 3000 kg
Uzasadnienie:Przęznaczęnie zgodnie z pĄektem PRow - ciągnik napędowy wozu asęnizacyjnego do wywozu
nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów, z tego wzg|ędu zupełnie niezrozumiałe jest stosowanię przez
Zamalv/tającego zlacznie wygórowanych parametrów dla instalacji nie biorącej Żadnego udziału w obsłudze
przedmiotowego wozu' natomiast powodują ntczym nieuzasadniony wzrost ceny ciągnika, oraz znacznie wyższy
niż to koniecznę -koszt eksploatacji ciągnika.
Kabina:
-Bezpieczra. klimatyzowana, homologacja na dwie osoby
Uzasadnięnię: Ze względu na warunki pracy operatora orazpomocnika operatofa zalęca się dodatkową instalację
HimaĘzacyjną z możliułoŚcią zamkniętego obiegu sterowaną manualnie lub automaĘcznie (C1imatonic), oraz
kabinę zfabryczą homologacją na dwie osoby.

2. JednoczeŚrtte Zama:wiający _ Gmina Pacanów informuje iż w postępowaniu o udzielenia w/w zamówienia
publiczrrego do Zamawiającego rłpĘnęĘ następujące zapytania Wykonawców do teści Specyfikacji
Istotrych Warunków Zamówienia, na którę udzielono stosownych wyjaśnień:

- Czy dopuszczają Państwo możliwość, aby opony zamontowanę w ciągniku miaĘ inny ronniar: tył 18,4R-38,
przódI4,9R-24?

Ad 1. Po przeprowadzonej analizie wniosku Wykonawcy o zmianę sIwZ, Zamawiający uznał iŻ część zapisów
jest zasadna. Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust 4 ustawy PZP wprowadza
następujące zmiany w pkt. I[ sIwZ - opis Przedmiotu zamówięnia:
Pkt.4. Hydraulika:
- wydajność pompy hydrauliczrrej min 50 Vmin,
- udzwigpodnośnika min. 30 k\I,
Pkt' 6' Trzypunktowy układ zawieszenia (TUz)
- TUZ Ę|ny uctźxvig min' 30k}.I
Pkt.9. Kabina
- możliwość monta'Źu dodatkowego siedzęnia dlapasuŻera, homologacja pojazdu na dwię osoby,
PozostĄ zakres wniosku Wykonawcy w zmianę SIWZ w ocenie Zamawnjącego jest bezzasadny.

Ad 2. Zgodrlte z zapisami SIWZ pkt. I[ - opis Przedmiotu zamówienia Zama:uu.tająsy określił parametry
minimalnę dla ogumienia jako min. 13,6/R24 - koła przednie, oraz min. 16'9lR38 - koła Ęlne. Wobec
powyższego zaproponowanię w ofercie ciągnika o rozmiarach ogumienia większych niż minimalne jest
dopuszczalne i zgodne zwymaganiami SIWZ.

W związku z powyzszymi zmianati i wyjaśnieniami Zamaitający działając na podstawie art. |2a,
zmięnia termin składania ofęrt w przedmiotow1m postępowaniu na dzień 3l.07.2013 r. godz. 11:00.
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Otwarcie

ofert nastąpi w dniu 3I.07 .20I3r. o godz.l 1 : 15 w miejscu wskazanym w SIWZ
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