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Wykonawcy (wszyscy) 

 

  Odpowiedź na zapytania 

 

do specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. „dostawa fabrycznie nowej 

posypywarki finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  

 

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu   Sp. z o.o. – działając 

na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 

z dnia 2021.06.24), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: 

„SWZ”). 

 

Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

PYTANIE 1  

- Czy Zamawiający dopuści aby silnik wysokoprężny umieszczony był na przedniej ścianie 

posypywarki wraz ze zbiornikiem paliwa i wlewem paliwa? 
 

 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zgodnie z opisem w SWZ     

    

PYTANIE 2  

Czy Zamawiający dopuści aby posypywarka wyposażona była w podajnik taśmowy wykonany ze 

stali nierdzewnej o szerokości 375mm. 

 

 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zgodnie z opisem w SWZ     
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PYTANIE 3  

Zamawiający wymaga aby konstrukcja przystosowana była do montażu na nośniku hakowym, 

prosimy aby Zamawiający określił wymiary urządzenia hakowego. 
 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  

Urządzenie hakowe posiada ramę własną  

 
 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert  

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  w terminie do dnia  22.07.2022r., do godz. 11:00.        

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.07.2022r. , godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,  ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pok. 204 

(sala narad). 

 

 

Prezes Zarządu  

Franciszek Gołąb  

                     Kierownik Zamawiającego  
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