
 

Gubin, dnia 02.12.2021 r. 

 

ZP/N/4/2021 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ 

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu typu śmieciarka          

o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 21 m3”.          

 

 W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do 

Zamawiającego od Uczestników postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej. 
 
 

Podwozie 
 
1/ Silnik: Wysokoprężny o pojemności min. 10 000 ccm max 11 000 ccm i mocy min. 320 KM max 330 
KM. 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w silnik o mocy 341 KM?  
Odpowiedź: TAK 
 
2/ Silnik: Moment obrotowy silnika minimum 1700 Nm. 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w przedmiotowym postępowaniu pojazdu 
wyposażonego w silnik w którym moment obrotowy wynosi 1500 Nm? 
Odpowiedź: TAK 
 
3/ Osie tylne: Tylne zawieszenie pneumatyczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 20 ton. 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pojazd gdzie dopuszczalny nacisk techniczny wynosi 19 ton? 
Odpowiedź: TAK 
 
4/ Układ elektryczny: Akumulatory 12V min. 200 Ah ˗2 szt. 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści  dostawę przedmiotu zamówienia wyposażonego w akumulatory 
2x175Ah? 
Odpowiedź: TAK 
 
5/ Zbiornik paliwa: AdBlue min. 50 litrów. 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w zbiornik AdBlue 45 litrów? 
Odpowiedź: TAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zabudowa 
 
1/ skrzynia ładunkowa, ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym, 
Pytanie: Czy Zamawiający  dopuści zabudowę ze skrzynią ładunkową bez ożebrowania? 
Odpowiedź: TAK 
 
2/wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej, blacha o gr. min 8 mm. 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wannę odwłoka wykonaną ze stali trudnościeralnej  o grubości 5 mm? 

Odpowiedź: NIE 

 

3/ mechanizm zgniatania liniowo ˗ płytowy,  
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu wyposażonego w zabudowę z „jarzmowym” 

mechanizmem zgniatania odpadów? System ten zapewnia lepszy zgniot przewożonych odpadów i 

znacznie wydłuża cykl życia zabudowy, z uwagi na mniejsze ścieranie się wanny (podłogi) w odwłoku? 

Odpowiedź: NIE 
 

4/ dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach, 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zabudowę z słownikami  prasy zgniatającej umieszczonymi wewnątrz 

odwłoka? 

Odpowiedź: TAK 

 

5/ kolor zabudowy pomarańczowy lub zielony, 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zabudowę  w kolorze RAL 9010 biały?  

Odpowiedź: TAK 

 

6/ automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty,  
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści system informujący  o zajętych stopniach bez wskazania, który 

to stopień? 

Odpowiedź: TAK 

 

7/ układ centralnego smarowania na smar stały z elektronicznym sterowaniem, 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostawę zabudowy bez centralnego smarowana z możliwością jego 

montażu po dostawie przedmiotu zamówienia do 4 tygodni?  

Odpowiedź: NIE 

 

8/ serwis pojazdu (podwozia + nadwozia) nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego, 
Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mobilny serwis zabudowy? 

Odpowiedź: TAK 

 


		2021-12-02T12:03:37+0100




