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Odpowiedź na pytania nr 2 

dot.: postępowania na dostawę fabrycznie nowego rębaka dla Gminnej  Spółki Wodnej w Grodzisku  
Mazowieckim w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Typ operacyjny „Inwestycje 
zapobiegające zniszczenie potencjału produkcji rolnej” Poddziałanie „ Wsparcie inwestycji w środki 
zapobiegawcze których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. 
 
W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  
z 29.01.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający 
udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie: 

Pytanie 

„Czy mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia 
publicznego to jest art. 7 ust. 1 pzp w zw. Z art. 29 ust 2 pzp Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
rozdziału 3 SIWZ ora załącznika nr 6 do SIWZ w pkt 13 (opis przedmiotu zamówienia) poprzez 
wprowadzenie nowej treści w brzmieniu:  
Noże tnące z możliwością wielokrotnego ostrzenia, jednostronne lub dwustronne.  
System gąsienicowy lub system rolkowy spełniający wszystkie normy bezpieczeństwa wymagane 
prawem.”  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający mając na uwadze cel  jakiemu ma służyć zakupione urządzenie oraz specyfikę 
wykonywanych prac nie wyraża zgody na  modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w wyżej wymienionym zakresie.  Zakupiona maszyna ma służyć do rozdrabniania krzaków, gałęzi i 
drzew na terenach zmeliorowanych, czyli materiału który powstaje w trakcie konserwacji rowów 
melioracyjnych. Zróżnicowanie wielkości, od drobnych gałązek po sporych rozmiarów konary drzew, 
a nawet drzewa, które mają zostać wprowadzone do urządzenia rozdrabniającego, z punktu widzenia 
bezpieczeństwa pracy ludzi, oraz wydajności pracy  jest bardziej pożądanym rozwiązaniem 
zapewniającym większe bezpieczeństwo dla pracujących. Należy zauważyć, że materiał podawany 
bezpośrednio w system rolowy przy drobnym materiale wymaga maksymalnego zbliżenia się do 
urządzenia co stanowi duże zagrożenie dla obsługi, natomiast przy systemie gąsienicowym materiał jest 
umieszczany na taśmociąg i wciągany do maszyny bez zagrożenia dla pracujących osób.    

Przyjmując powyżej przytoczone argumenty zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację rozdziału 
3 SIWZ oraz załącznika nr 6 do SIWZ.  
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