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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 1 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 

specjalistycznego do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³” 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599325-N-2019 w dniu 

18.09.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści mechanizm zgniotu liniowy, bez elementów suwliwych, dzięki 

czemu jest to rozwiązanie prostsze i dużo tańsze w eksploatacji? 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie na mechanizm zgniotu liniowego, bez 

elementów suwliwych. 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza siłowniki prasy zgniatającej zamontowane wewnątrz odwłoka 

tłoczyskami do góry. Ten system zabezpiecza tłoczyska przed kontaktem z odpadami 

w trakcie opróżniania pojemnika. 

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na siłowniki prasy zgniatającej zamontowane wewnątrz 

odwłoka tłoczyskami do góry. 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pompy hydraulicznej na stałe zazębionej na 

silniku_PTO  odsilnikowe, które charakteryzuje się większą bezawaryjnością i łatwością 

obsługi dla operatorów? 

Odpowiedź nr 3. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania pompy hydraulicznej na stałe zazębionej na 

silniku_PTO odsilnikowe 

 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiając dopuszcza rozwiązanie kontroli parametrów pracy śmieciarki z poziomu 

ekranu na komputerze sterującym umieszczonym w lewej części skrzyni zabudowy 

śmieciarkowej? 

Odpowiedź nr 4. 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie kontroli parametrów pracy śmieciarki z poziomu 
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ekranu na komputerze sterującym umieszczonym w lewej części skrzyni zabudowy 

śmieciarkowej 

 

Pytanie nr 5. 

Wskazany przez Zamawiającego bardzo szczegółowy opis centralnego smarowania 

zabudowy i podwozia jednoznacznie wskazuje konkretnego producenta. Czy Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź nr 5. 

Zamawiający wymaga centralnego smarowania pkt. smarnych zabudowy i urządzenia 

załadowczego. 

Pytanie nr 6. 

Zamawiający wskazał boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą. Czy 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci jednego arkusza blachy, nieożebrowanego, 

co skutkuje zdecydowanie wyższą trwałością i stabilnością zabudowy? 

Odpowiedź nr 6. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci jednego arkusza blachy, nieożebrowanego. 

 

Pytanie nr 7. 

Prosimy o wyjaśnienie jakie informacje mają pojawiać się na wyświetlaczu systemu 

wagowego? 

Odpowiedź nr 7. 

Zamawiający informuje, iż wyświetlacz powinien wskazywać  wagę aktualnie ważonego 

indywidualnie  pojemnika, natomiast pozostałe informacje powinny być uzyskane 

z oprogramowania sytemu wagowego, który obsługuje wagę. Waga musi być kompatybilna z 

systemem  GPS aktualnie użytkowanym przez zamawiającego, oraz być wyposażona w 

oprogramowanie umożliwiające zapisywanie i archiwizacje, wydruk oraz eksport danych do 

komputera stacjonarnego, na którym zainstalowane będzie oprogramowanie systemu 

wagowego. 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 


