
TRZEBNICKI ZAKŁAD GOSPODARKI                                        Trzebnica, dnia 28.03.2014 r. 
KOMUNALNEJ ERGO SP. Z O.O. 
Pl. M. J. Piłsudskiego 1 
55-100 TRZEBNICA 
NIP: 915-178-87-69 
Regon: 021793317 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy KRS : 0000409746 
Kapitał zakładowy 100 000 zł 

e-mail: sekretariat@ergo.trzebnica.pl 
tel. (71)3109956, 3109992, 3123864                                                                                     
 
                                                                                                  Wg rozdzielnika 
                                                                                   
L.dz. TZGK/PN/3/2014/odp2 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę: 

używanej koparko ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka 

z o.o. w Trzebnicy. Nr postępowania: Nr TZGK/PN/3/2014 

Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytania/wnioski złożone w dniu 28.03.2014 r. przez uczestników postępowania,  

a brzmiące: 

PYTANIE/WNIOSEK : 

1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę posiadając skrzynie typu powershift, wybór 
biegów oraz kierunku jazdy następuje poprzez dźwignie przy kierownicy.  
Jest to skrzynia tzw. pół automatyczna? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę posiadającą 3 miesiące gwarancji?  
3. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z gwarancją na główne podzespoły jak silnik, 

skrzynia biegów, mosty oraz hydraulika?  
4. Czy Zamawiający dopuści luzy eksploatacyjne ? Proponowana przez nas maszyna 

posiada ok 4600mth, a połączenia sworzniowe są w dobrym stanie i nie wymagają 
ingerencji.  

5. Czy Zamawiający poprzez zasięg kopania w linii poziomej do 7000mm rozumie zasięg 
liczony od środka tylnej osi do końca łyżki koparkowej zamontowanej na ramieniu 
koparkowym ?  

6. Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu maszynę posiadającą 4600mth ? 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy wyjaśniamy  :  
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
 
Zamawiający utrzymuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie 2:  
 
Zamawiający utrzymuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie 3:  
 
Zamawiający dopuszcza maszynę z gwarancją na główne podzespoły jak silnik, skrzynia 
biegów, mosty oraz hydraulika?  
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Odpowiedź na pytanie 4:  
 
Zamawiający dopuści maszynę, w której  połączenia sworzniowe są w dobrym stanie,  
nie wymagają ingerencji i nie wpływają negatywnie na jakość pracy lub jazdy maszyny. 
 
Odpowiedź na pytanie 5:  
 
Zamawiający poprzez zasięg kopania w linii poziomej do 7000mm rozumie zasięg liczony  
od środka tylnej osi do końca łyżki koparkowej zamontowanej na ramieniu koparkowym. 
 
Odpowiedź na pytanie 6:  
 
Zamawiający utrzymuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
Otrzymują :  

1. Uczestnik postępowania 
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej 
3. a/a 


