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Niniejsze postępowanie, zgodnie z literą art. 7 pkt 35 Pzp w związku z art. 5 ust 4 pkt 1) Pzp jest zamówieniem sektorowym. Wartość szacowana 
przez Zamawiającego o równowartości poniżej progu określonego w art. 2.1 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi 
Mazowieckiej (07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, 
informuje, iż do dnia 1 grudnia 2021 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami 
dotyczącymi treści zawartej w niniejszym postępowaniu. Poniżej ZGK, wraz z udzielonymi 
odpowiedziami, udostępnia ich treść: 

Pytanie 1: 
W punkcie 2 opisu zabudowy zbiornik zasadniczy – zamawiający opisuje podział zbiornika przegrodą 
stałą. Czy dopuści udział zbiornika przegrodą ruchomą z jedną uszczelką przepompowana od zewnątrz 
zbiornika. Jest to nowsze i praktyczniejsze rozwiązanie ponieważ możemy zrobić podział komór w trzech 
różnych pozycjach. 
Odpowiedź: Zabudowa zbiornika zasadniczego pozostaje taka jak jest w opisie przedmiotu 
zamówienia. Zabudowa Zbiornika Zasadniczego z podziałem przegrodą stałą. 
 
Pytanie 2: 
W punkcie 7 zamawiający wymaga opróżnienia zbiornika za pomocą płyty wygarniającej wykonanej ze 
stali nierdzewnej połączonej z dennicą i ruchem po dwóch prowadnicach. Czy Zamawiający dopuści 
opróżnianie gęstego osadu za pomocą przegrody ruchomej która ma siłę nacisku 30 ton. Jest to 
rozwiązanie nowsze i praktyczniejsze w obsłudze. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Opróżnianie 
zbiornika za pomocą płyty wygarniającej wykonanej ze stali nierdzewnej połączonej z dennicą i ruchem 
po dwóch prowadnicach.  
 
Pytanie 3: 
W punkcie 11 Kołowrót węża ssawnego z wysięgnikiem jako jeden zespół zamawiający wymaga: 
Kołowrót z wysięgnikiem zainstalowanym horyzontalnie na zbiorniku 
Czujnik posadowienia wysięgnika w pozycji transportowej, sygnał dźwiękowy i świetlny w kabinie 
kierowcy, 
Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji 
Sterowanie wszystkimi funkcjami kołowrotu z wysięgnikiem radiowe i ręczne z kasety sterowniczej 
Wysięgnik podnoszony o kąt co najmniej 45 stopni, 
Kołowrót z wysięgnikiem obracany o kąt co najmniej 250 stopni, 
Zasięg wysięgnika na stronę lewą, prawą oraz do tyłu min 4700 mm – mierzony od osi obrotu. 
Nawinięty wąż ssawny gumowy DN 110 o długości min. 20 m zakończony złączem Perrota, 
Zaślepka z zaworem spustowym, na wąż ssawny DN 110 ze złączem Perrota uniemożliwiająca 
wydostawaniu się nieczystości z węża ssawnego w czasie pracy. 
Czy Zamawiający dopuści: 
Wysięgnik hydrauliczny – kombinowany: z dwoma kołowrotami zamontowanymi horyzontalnie na 
zbiorniku. 
- wspólne prowadzenie węża ssawnego i ciśnieniowego 
- dodatkowe napędy prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia, 
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- Posadowiony na dennicy tylnej i przegubie obrotowym, sterowany przekładnią ślimakową, 
- Hydrauliczne odchylenia o 180 st. 
- Przegubowe ramię wyprzęgnika (podnoszone, wychylanie i teleskopowe wydłużanie), 
- Wysokość podnoszenia – 1500 mm, 
- Udźwig 450 kg (bez konieczności rejestracji UDT), 
- Hydrauliczny teleskop – 1000 mm, 
Zasięg pracy – 1700mm na lewą stronę pojazdu, 3800 mm na prawą stronę pojazdu, 180 st obrót 
wysięgnika, wysięgnik cynkowany i lakierowany proszkowo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Kołowrót węża ssawnego z 
wysięgnikiem jako jeden zespół, pojemność wciągarki pozostaje taka jak w opisie przedmiotu 
zamówienia, główny kołowrót ciśnieniowy pozostaje taki jak w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 4: Pompa wysokociśnieniowa O wydajności co min 330 l/min max 340 l/min, przy ciśnieniu co 
najmniej 160 bar. Pyt 4 Czy zamawiający dopuści pompę o wydajności 220 l/min/ przy ciśnieniu 200 
bar? Pompa tego typu pozwala na czyszczenie średnic do DN 800 jak również jest lżejsza, dzięki czemu 
obniżymy masę własną pojazdu? 
Odpowiedź: Pompa wysokociśnieniowa taka jak w opisie przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 5: Czy zamawiający dopuści wąż ssawny gumowy DN 125 o długości 20 metrów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści wąż ssawny gumowy o średnicy DN 125mm długości min. 20m i 
zakończony złączem Perrota. 
 
Pytanie 6: Zbiornik zasadniczy Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 8500 l. Zbiornik podzielony stałą 
przegrodą na dwie komory. Czy zamawiający dopuści zbiornik o pojemności 8000 l oraz rozwiązanie 
polegające na zastosowaniu dennicy przesuwnej z możliwością blokowania tłoka w trzech pozycjach 
przy pomocy rygli? Rozwiązanie takie zwiększy funkcjonalność samochodu.  
Pojemność wciągarki min. 120m węża DN 25 (wąż wzmacniany kevlarem). Czy zamawiający dopuści 
wąż ciśnieniowy DN 19 wzmocniony kevlarem o długości roboczej 160 metrów? 
Odpowiedź: jak w powyższych pytaniach 
 
 
Ponadto: 
1. Zamawiający dopuszcza rolety przedniej szyby. 
2. Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w światła mijania bez regulacji zasięgu 
(zgodnie z zadanym pytaniem i wyjaśnieniem). 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy  ze względu na okoliczności związane dostępnością 
podwozia. 

 
 

 


