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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni 

ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  

Zamawiający informuje, że w dniu 14 lutego br. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

18.1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania: 

Czy wskazana ładowarka ma być wyposażona w osprzęt dodatkowy: 

Pytanie nr 1 

 

Czy będą potrzebować widły montowane na tej ładowarce?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Tak, będą potrzebne widły. 

 

Pytanie nr 2 

 

Czy łyżka ma być zwykła czy musi być wysokiego wysypu, jeśli będą ładować urobek na wanny to musi być 

wysoki wysyp? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

 

Łyżka musi być wysokiego wysypu. 

 

 



 

 

Pytanie nr 3 

 

Czy maszyna ma posiadać szybkozłącze do szybkiej wymiany osprzętów ? 

 

Prosimy o doprecyzowanie powyższych elementów które rzutują na cenę końcową ładowarki.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

 

Tak, maszyna ma posiadać szybkozłącze do szybkiej wymiany osprzętów. 

 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin 
składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

 


