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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na : DOSTAWĘ WÓZKA WIDŁOWEG0. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający, 
w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie nr 1 
Czy dopuszcza się moc silnika wynoszącą 68 kW? 
 
Odpowiedź nr 1 
Nie, maksymalna moc silnika powinna być równa lub wyższa od 70kW. 
 
Pytanie nr 2 
Czy podany udźwig wózka jest udźwigiem nominalnym? 
 
Odpowiedź nr 2 
Podany udźwig wózka 7000 kg jest udźwigiem nominalnym. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o podanie przybliżonej wagi przewożonych pław nawigacyjnych. 
 
Odpowiedź nr 3 
Przybliżona waga pław nawigacyjnych pustych uzbrojonych wynosi 5 ton, wózek 
powinien awaryjnie podnosić pławy wypełnionej wodą , których waga wynosi ok. 7 
ton. 
 
Pytanie nr 4 
Czy określając parametr „rozstaw kół” Zamawiający miał na myśli rozstaw kół czy 
rozstaw osi wózka widłowego? W wózkach o udźwigu 7000 kg rozstaw kół wynosi 
ok. 1500 – 1600 mm, w zależności od producenta, natomiast rozstaw osi ok. 2300-
2500 mm. 
 
Odpowiedź nr 4 
Rozstaw osi wózka widłowego powinien wynosić 2000-2500 mm.  
 
 
Pytanie nr 5 
Czy dopuszczalny jest wózek z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 3,3 litra i 
mocy 74 kW? 
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Odpowiedź nr 5 
Tak, jeżeli z silnika o pojemności 3,3 litra można uzyskać moc maksymalną  
wynoszącą ponad 70 kW. 
 
Pytanie nr 6 
Czy dopuszczalny jest wózek ze zbiornikiem paliwa o pojemności 76 litrów? 
 
Odpowiedź nr 6 
Tak, dopuszczamy wózek z zbiornikiem paliwa 76 litrów. 
 
Pytanie nr 7 
Czy dopuszczalny jest wózek z pochyłem masztu: przód 5º/ tył10º ? 
 
Odpowiedź nr 7 
Tak, dopuszczamy wózek z pochyłem masztu : przód 5° / tył 10°. 
 
Pytanie nr 8 
Czy dopuszczalny jest wózek z karetką wideł o szerokości 1980 mm? 
 
Odpowiedź nr 8 
Tak, dopuszczamy zastosowanie wózka z karetką o szerokości 1980 mm. 
 
Pytanie nr 9 
Pytanie do pkt 3) „samo diagnozujący układ” 
Czy wymagane jest, aby po zwolnieniu pedału gazu następowało automatyczne 
zatrzymanie wózka? 
 
Odpowiedź nr 9 
Nie jest wymagane. 
 
Pytanie nr 10 
Czy wymagany jest pojedynczy pedał hamulca? 
 
Odpowiedź nr 10 
Nie jest wymagany. 
 
Pytanie nr 11 
Czy wymagane jest sterowanie funkcjami hydraulicznymi za pośrednictwem mini 
dźwigni zintegrowanych z podłokietnikiem? 
 
Odpowiedź nr 11 
Nie jest wymagane. 
 
Pytanie nr 12 
Czy wymagany jest przełącznik zmiany kierunku jazdy zintegrowany z 
podłokietnikiem? 
 
Odpowiedź nr 12 
Nie jest wymagany. 
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Pytanie nr 13 
Czy wymagane jest pełne oświetlenie (reflektory przód i tył, wsteczne, stop, 
ostrzegawcze, kierunkowskazy) wymagane w przypadku pracy na placach 
manewrowych? 
 
Odpowiedź nr 13 
 Wymagane jest pełne oświetlenie (reflektory przód i tył, wsteczne, stop 
ostrzegawcze, kierunkowskazy) oraz światła robocze i dźwiękowy sygnał cofania. 

 
 
 

 
 
 

                                               Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                              
                                                                       Zenon Kozłowski 


