
Zakład Go§podarki Komunalnej
ul. B.Prusa 66
07-300 Ośtrórv Mazowiecka

Pismo: log/3/10/2018/2

Pytanic Er 2

DoĘcz_,- Z&iałri, !.r! 1

Cz1, Zamalł,ia]acy rlclpuszczir Ńlac1 l,tapędo\ł,.\:

(pomiędz! pierwszą i clrugą osią)'.r

odpowiedź

w Ostro§i Mazo\r,ieckiej Sp. z o.o.

Osl|óW N.]a7ou,iccka clnia: 2{)l8 | 1 ()]

ODPOWIEDŹ
na zapYtania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uplzejnic inforrnujemy. iż w dt]iu 20l7-]0-3l do Zamawiającego Wpł},nęły pytania do
postepowania, w postępolvaniu p],owadzonyn na podsla\!,ie plzepisóu, ustalły z dnia 29
styczrria 2004 rokrr Plawo Zamówjeli Publicznych (tj, DZ. U, z2.017 r. poz. 1579) w trybie
pżetarg nicograniczony, na:

"Dostawę trzech pojazdów do zbierania odpadów".

Pytanie nr 1

W zadaniu nr 3 $_"vnlagacic l}ańsilr,o pcldu,ozia ulposaźoncgo \ł ccnt],alt]a sfualo§fulie.

Jako. że nasze podu,ożia skon§l|uo\\alre s4 w 1aki sposób iź aJic rv},magaią Llkiadtl
cenlilrlnego smalot,żtnid plosim} o $),k eś]enic tcgo punlil z SlWZ bądź dopuszczeriv
podrvozi nic łv,,- posaźoi]} ch \ł,uk]ad ccnl.aIncgo smalorvania,

odpo11iedź

Zamarviający nie wyraza zgocly ira rv1.,l<reślerrie z SI\\'Z żapisu o wymogu ccnlr.alnego
s:larorł,iniir oraz nic doprrszcza podwozi nie w}?osaźo]]),ch \\,układ ccnilalncgu snlilro\\aniJ,

pojazdu 6x2 ż lozsta\rem osi j120 rrltn

Zalaar,viltj4cy l,tic dopliszcza ulilatlrr napqrLorvcgo pojazdu 6x2 z ],ozstlrrłcm osi 3 ]20 mn.
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Pytanie nr,3

Dolyc]y Z4.1a ia ł l
Czy Zalnawiajacl,clopllszcza sjl]lik o fio.!,.i30 K\4?

odpo\1iedź

Zana.,liający rrie doplszcza silniLa o noc"v" ]j0 I(NI.

l'ytrnie nr ,'

Dotycą,Zad6 ią ,r l
Cz,! Zamawiaiącr-'' dopus/cża 1aLtlonlal,v-Zol!aną skż},l]i§ biegÓ\!?

odpolr,iedź

Zamarviająoy zgodllie z zalącznilJen] nr 1 do SlWZ dopLlszcza zaró\łno manLlalną iak
i żautonat}Zowaną sklz)rlię biegó$.

Pytanic n. a

Dolycx! Zxlnftią ,1ł l
Cz,r Zamarł,Łrj4cy rlopLlsZcZa kabinę Lierowc} Z 1icżbą niiejsc 3 \ł ukladzie 1+l+1]'

f)dpD\ricdźl

lanawiając1, nie dopuszcza liabil]y kiciolĄc1, z liczLrą micjsc iJ ll ul(ładzic l +l+ l.
Zarlarł,iający r"-_r,nlaga kabiny kierowcy z 1iczbą miejsc 3 rł,ukladzie 1+2,

Pytanic nr 6

DotJ,cz]: Zalatlitt ttł ]
Czy Zanawiający dopuszcza kolcir l<abin,", biitil,i

Odporviedź:

Zailawiający nie clopuszcza b]ałego ko1.l,Ll kabilry,

Pyaanio nr 7

Dołclł Zq(lanii nl l
Czy Zamarłiający, c1,1pusż.ża blŃ halnulca silnikorvcgo klapovvcgo lnonlou,ancgo Lra

rłltlechu?
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odpot!iśdź

Zarrrarłiający doprrszcza brak hatnrrlca silnilorvego klaporł,egtl montołvanego lla ll1,dechu
pod rłaltnkicnr zaslosorvania rozrviazania a]lclnatywnego np- : lramrrlec wydechowy
realizowany Za pomocą turbiny o Zniennej geon]et i łopatek.

Pytanic nr 8

Dotlcly Zaduniu nr I

C]ż}' Zama\ł,ia;ac), do]]llszcża o\Ą,Ł ną pod]og9 żabudolły?

Odporviedź

Zalnat-iający dopuszcza o§alna podlogę z.LbI.1o\,,}.

Pytanie nr 9

Dotycz,.f Zxdaia r l
cZ!, Zama\łiaiilc] dopuszcza pojemność sl<r,zyni 1adrtnkowej 17mr ?

Odporviedź

Zanralviaiący nie dclp!ls./c,/ł ptli.tnnoścj skrz,vni iadrLnLorvcj 17 nl.

Pytalie nr 10

Dot_|,clł Złrl§ i.1 ,: l
Cz1, żarnalviającv dopuszcza obniżelrie liralvędzj zris\pLl tlt \rvsokość lrricsżczaci] sic \\
pv.dżiale l090, l400 mm?

odpoiriedź

Zaluarłiający nie dopuszcza obnjźenia ki,atvędżl zasvpu na \.v!sokość nlieszczaca s]ę §
przedzialc 1090 l400 mm,

lylanie nr 1l

DoĘ,cZJ: Zadołlil |tr 1

czy zalrarviający dopusżcza odbojilik do poienlnikórl lerrulorvany pneun]al\,cznie?

odpowiedź

Zamarvia]acy nic cLopuszcza odbo.jnika do prljenllilrórł, rcgulou,atre{o pnaurnat}cżulc,
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P},t.nie nr 12

DoĄlc4, Z{rdł ft ii tlł J
Czy Zanrarviajqrcy, dopuszcza slopień zarges7czirnia oclplilori- i ::?

Otlpowiedź

Zanrarłiający nie dopusżcza slopnii żilgęszczania odpadórv 1:5.

Pytanie nr 13

Do\,cz! ZadąĄio tt ]
Czy Zarrrawiający dopuszcza brak s)sleniu dutomat},cziego podnoszelria ]jlicra clo obslugi
poj em lrikórł, prz,v wlkonl,rł,aniu nrancwru col'alria',)

Orlpo*,iedź

Zanlau,iający nie dopuszcza b],aku s},stet]]u at]tonlat}cznego podLloszenia lillel,a clcl obsłrrgi
pojeni,ików przy rłykonl,rłaniLt nralle\rlu col'alda,

Pytanic nr 1,1

DołcZ!- ZOtlnhia ft 1

Cży Zalnawiłący dopLlsż!Za cżas o|lóżnjania pojemnikórł:

1]0 120 dn3 l6 sckund dlrr pelnego cvklrr

] 11}0 clrn] - ]6 sekund d]a pe]iego !yklL]']

Odporviedź

Zamalvia.jilcy doptlszcża czas op]ożn]ania pojemnikó$:

ll0-]]0 dnrj 16 sekrrnd clla pełlrego clklu

|'0ł Jll ' r..c.r,,,. ljl:r,l.,t,,c=,n r,klu,

l'ytanie nr 15

Dolyczf Zcdgniu nł 1
flzy Zamar.viającl,clopllsrcza bmk s},slernu Ł]Lllonclycznego blokowania i odlrloko\ły\\,ania
odwłoka?

OdpoŃ i.dź

Zarrrar.liając1., nie dopLlszcza braku syslenlu aulomal)cznego bkrkor,vinia i odblolrowywania
odrvłoka.
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?ytani€ 16

l)o\lcał zddtlnia lt 2

Czy Zatrawiający doptiszcza rolt produkcji pod§oziir 20i9?

odpowiedź

Zalnawiaigcy dollus7cza rok prrrdrrltcji podr,r,ozia 201 9.

Py{nnie l7
DotJ:cr: Zid.rr!fu ,lł 2

Czy Zanrarł,iirjący dopuszcza poj.nlnośc skrzyni ladrrnkorvej 10m]?

(}dpowiedź

Zalnawiai.rcy nie d op u szcza poienlnośoi skrzyni laclunlclwej 1oni',

Infolmujemy, że Zgodnie Z Wymogiem art, 38 us1. 2 ustawy Z dnia 29 stycżnia 2004loku Prawo
Zanrówień Publicznych (tj, DZ. U. zż017 r, poz, 1579), staDowisko Zamawiającego zostało
Iozcslan9 do wszystkjch rłykonawców^ którynr przekazano SIVZ,

.:il;łl;:,-,
Plecłć ! padpis niec4żehlf
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