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                                     Uczestnicy Postępowania

dotyczy postępowania: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego
 (rok produkcji 2018)  trzyosiowego samochodu ciężarowego- śmieciarki jednokomorowej z

tylnym załadunkiem odpadów o pojemności min. 22 m3”
znak sprawy PZP:2/07/2018

 WYJAŚNIENIE  NR.6
do treści SIWZ 

Numer ogłoszenia nr 594163-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z 2015 r.  poz.  2164 z późn.  zm),  wyjaśniam,  co
następuje: 

Pytanie nr 1  . W załączniku numer 2 do SIWZ, ZABUDOWA ŚMIECIARKA Z TYLNYM 
ZAŁADUNKIEM jest “ pkt 61 - sterowanie procesem opróżniania z boku zabudowy i z 
kabiny kierowcy”.                                                                                                                    
-Czy Zamawiający dopuści sterowanie procesem opróżniania tylko z boku zabudowy?  
Uzasadniamy to względami bezpieczeństwa obsługi procesu wypróżniania kontenera.               

 Odpowiedź:    wyrażamy zgodę,

Pytanie nr 2   .W załączniku numer 2 do SIWZ, ZABUDOWA ŚMIECIARKA Z TYLNYM 
ZAŁADUNKIEM jest “ pkt 80 - złącze elektryczne łączące zabudowę z podwoziem 
obejmujące  wszystkie układy elektryczne zabudowy zgodne ze standardem VBG”.                 
- Czy Zamawiający dopuści stałe połączenie kablowe pomiędzy zabudową, a podwoziem, 
obejmujące wszystkie układy elektryczne?  Nasze rozwiązanie, bez stosowania elementów 
złącznych, gwarantuje niezawodną pracę bez ryzyka uszkodzenia złącza .               

Odpowiedź:    wyrażamy zgodę,  

Pytanie nr 3  . W załączniku numer 2 do SIWZ, ZABUDOWA ŚMIECIARKA Z TYLNYM 
ZAŁADUNKIEM jest “pkt 96 - autoryzowana stacja obsługi w odległości maksimum 150km 
od siedziby Zamawiającego”                                                                                                        
- Czy Zamawiający może sprecyzować zapis dotyczący odległości ASO i / lub serwisu 
mobilnego zabudowy / podwozia ? W pkt 94 zamawiający napisał “autoryzowany serwis w 
odległości nie większej niż 150km od Zamawiającego, lub autoryzowany serwis mobilny 
dojeżdżający do Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia“.  

Odpowiedź:    autoryzowany serwis ASO w odległości maksimum 150 km od siedziby 
Zamawiającego dotyczy podwozia, serwis mobilny dotyczy zabudowy
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