
Strona 1 z 4 

 

  
Projekt „Już czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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                                                                                        Lublin, dn. 23.01.2014 r. 

 

 

Wykonawcy  

ubiegający się o udzielenie zamówienia  

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę do Zamawiającego SPRZĘTU 

BUDOWLANEGO I OGRODNICYEGO oraz MATERIAŁÓW FLORYSTYCZNYCH w 

ramach realizacji projektu „Już czas na staż”.  – 4 zadania 

 

 

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z 

odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 

 

1. Dotyczy: pakietu nr 2 "Maszyny i narzędzia ogrodnicze"  

pkt 4 (2 umieszczone z tyłu koła jezdne) Czy chodzi o koła do jazdy? to w takim przypadku są one 

umieszczone z przodu patrząc od osoby obsługującej maszynę. Czy są to koła lub jedno koło 

ułatwiający transport glebogryzarki? ponieważ przy szerokości roboczej 60cm jest to tylko jedno 

koło też z przodu patrząc od osoby obsługującej maszynę. 

Odpowiedź – Zamawiający opisał w SIWZ koła jezdne w glebogryzarce, które umieszczone są od 

strony prowadzącego maszynę (określone przez przyszłego użytkownika zwrotem „z tyłu”). 

Element roboczy, wał z nożami jest z przodu. Koła pomagają stabilnie prowadzić maszynę i 

ułatwiają transport glebogryzarki.  

Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia posiadał tylko jedno koło jezdne. 

 

2. Dotyczy: pakietu nr 2 "Maszyny i narzędzia ogrodnicze" 

patrz pkt 5 Czy chodzi o dmuchawę do liści spalinową czy elektryczną?  

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje odkurzacza spalinowego. 

 

3. Dotyczy: pakietu nr 2 "Maszyny i narzędzia ogrodnicze" 

W pkt 1 Kosiarka traktorek jest podana wysokość koszenia min. od 25 mm. Jak mam rozumieć 

sformułowanie "minimum od"? Czy jeśli traktor ma zakres koszenia od 38mm do 102 mm to 

spełnia wasze wymagania ? 

Odpowiedź – Zamawiający określił oczekiwany zakres wyboru wysokości koszenia (dopuszczając 

każdy produkt, który umożliwia wykorzystanie przez użytkownika wskazanych wysokości koszenia 

i liczby stopni regulacji) – dopuszczając wszystkie oferty, nawet jeśli zakres wyboru wysokości i 

liczby stopni regulacji jest szerszy niż w SIWZ.  

Zamawiający dopuszcza produkt, którego wysokość koszenia wynosi od 38 do 102 mm, ustalając 

tym samym minimalny zakres wysokości koszenia od 38 do 100 mm. 
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4. Dotyczy: pakietu nr 2 "Maszyny i narzędzia ogrodnicze" 

W pkt 6 "Wertykulator i aerator spalinowy" Rzecz ma dotyczyć maszyny spalinowej a moc 

podajecie w Watach dla maszyny elektrycznej. Pytanie: Czy oferta ma być na maszynę spalinową 

czy na elektryczną? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje maszyny spalinowej, a podane w SIWZ jednostki miary 

należy odpowiednio przeliczyć, jeżeli w produkcie Wykonawcy opisy cech dokonane są w innych 

jednostkach miary. 

 

5. Dotyczy: pakietu nr 2 "Maszyny i narzędzia ogrodnicze" 

Czy dopuszczalne jest złożenie oferty oddzielnie na aerator elektryczny i oddzielnie na wertykulator 

spalinowy? 

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza takiej ofety. 

 

6. Czy odpowiedzi na pytania otrzymam na moją skrzynkę pocztową? Czy odpowiedź będzie 

upubliczniona? Jeśli tak to gdzie ją znajdę? 

Odpowiedź – Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje ewentualnej modyfikacji 

SIWZ zgodnie z rozdz. VIII. SIWZ, w szczególności pkt. 3. 

 

7.Kto lub jaka instytucja przygotowała załącznik do pakietu nr 2 z przetargu nr ogłoszenia 20872-

2014 ? 

Odpowiedź – Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie postępowania, w tym i opis 

przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 

 

8.Co oznacz określenie min. od ? 

Odpowiedź – Z uwagi na brak odniesienia do konkretnego zapisu SIWZ – szczegółowe 

wytłumaczenie wątpliwości Wykonawcy nie jest możliwe. Co do zasady - Zamawiający poprzez 

taki opis przedmiotu zamówienia dopuszcza wszystkie produkty, które mają żądaną wartość i 

większe zakresy np. „min. od 10 cm” oznacza, iż produkt musi mieć co najmniej 10 cm i więcej, 

aby oferta była uznana za prawidłową. 

 

9.Co oznacza określenie kosa zaopatrzona w żyłkę? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje, aby wraz z kosą była dostarczona jako pierwsze wyposażenie 

– kompatybilna z nią – żyłka do koszenia.  

 

10.Które marki glebogryzarek o szerokości roboczej 60cm mają 2 umieszczone z tyłu koła jezdne? 

Odpowiedź – Zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia wg konkretnych marek 

handlowych, ale przedstawia swoje uzasadnione potrzeby – pozostawiając Wykonawcom 

przygotowanie pełnej oferty, która będzie zgodna z wymogami. 

 

11.Co oznacza szerokość robocza regulowana do min 60cm ? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje, aby produkt umożliwiał wybór szerokości roboczej – w 

zakresie 60 cm i większym. 

 

12.Czy o odkurzaczu do liści jest mowa o silniku spalinowym czy elektrycznym? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje odkurzacza spalinowego. 

 

13.Czy o wertykulatorze i areatorze jest mowa o silniku spalinowym czy elektrycznym ? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje maszyny spalinowej. 

 

14. Czy w pakiecie nr.2 nie ma czasem błędu ponieważ nr.5-odkurzacz spalinowy i nr.6-

wertykulator i aerator spalinowy w wymaganych danych maja podaną moc w watach która podaje 



Strona 3 z 4 

 

  
Projekt „Już czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

się w urządzeniach elektrycznych. Proszę o informację czy te urządzenia mają być elektryczne? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje maszyn spalinowych, a podane w SIWZ jednostki miary 

należy odpowiednio przeliczyć, jeżeli w produkcie Wykonawcy opisy cech dokonane są w innych 

jednostkach miary. 

 

15. dot. pakietu nr.2 str.25 punkt 5 odkurzacz do liści - silnik 2500W prędkość powietrza 

300km/godz jest zbyt mała waga podana w porównaniu do pozostałych parametrów. Prosimy o 

sprostowanie. 

Odpowiedź – Zamawiający rezygnuje z parametru dotyczącego wagi odkurzacza. 

 

16.  Czy firma zainteresowana wyłącznie częścią 2 i 3 przetargu musi składać uzupełniony wykaz 

robót i dostaw? 

Odpowiedź – Warunek doświadczenia i konieczność składania wspomnianego wykazu na 

potwierdzenie warunek udziału w postępowaniu dotyczy wyłącznie pakietu nr 1. 

 

17. Czy nie zaistniała oczywista omyłka pisarska w opisie Kosiarki traktorek: pojemności min. 500 

cm3 i mocy silnika min. 6,4 kW? 

Odpowiedź – Zamawiający prawidłowo opisał cechy minimalne silnika do tego produktu. 

 

18. Jakie firmy należą do Grupy Kapitałowej? Czy spółka jawna i spółka z o.o. w której 

odpowiednio wspólnicy i udziałowcy są tymi samymi osobami należą do Grupy Kapitałowej 

(przyjmując, że tylko jedna z tych firm zgłosiła się do przetargu) 

Odpowiedź – Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 4 pkt. 14 definiuje grupę 

kapitałową jako wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14). Z kolei 

kontrola to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę 

uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 

faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców (art. 4 pkt 4).  

Ocenę sytuacji podejmuje Wykonawca składający ofertę w odniesieniu do tej kwestii. 

 

19. dotyczy - Zadanie nr 1 Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych Poz nr 8. młot 
udarowo - obrotowy  
Opis sporządzony przez zamawiającego dotyczy przynajmniej dwóch różnych klas tego urządzenia.  

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie młota udarowo-obrotowego o poniższych 

parametrach? 

Moc pobierana: 800W 

Moc użyteczna: 395W 

Prędkość bez obciążenia: 0-1150 obr/min 

Częstość udarów: 0-4300 ud/min 

Energia udaru 2,8 J 

Masa: 2,9kg 

Maks. średnica wiercenia w betonie: 26mm 

Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym: 65mm   

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza produkt o cechach podanych w pytaniu. 

 

20. Dotyczy: pakietu nr 2 "Maszyny i narzędzia ogrodnicze" 

Odkurzacz do liści ma być spalinowy czy elektryczny?  

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje odkurzacza spalinowego. 
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21. Dotyczy: pakietu nr 2 "Maszyny i narzędzia ogrodnicze" 

Czy wertykultor i aerator ma być spalinowy czy elektryczny?  

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje produktu spalinowego. 

 
Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi i zapraszamy do składania ofert.         

 

Jednocześnie informujmy, iż Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert 

o jeden dzień – wyznaczając go na wtorek, dn. 28 stycznia 2014r – godz. odpowiednio: (składanie ofert i 

wadium) 14:30 i (otwarcie ofert) 15:30.  

 

Z poważaniem, 

 

        


