Kostrzyn nad Odrą, 20.12.2017r.

Dotyczy: zapytań do przetargu nieograniczonego na dostawę zamiatarki podwoziowej
W związku z otrzymanym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu
nieograniczonym na dostawę zamiatarki podwoziowej ogłoszonym w BZP pod pozycją nr 633406-N2017 w dniu 15-12-2017r., niniejszym udzielamy odpowiedzi:
Pytanie 2:
Dotyczy punktu 3.5 specyfikacji technicznej zabudowy:
a)Czy Zamawiający dopuszcza szczotkę walcową umiejscowioną pomiędzy osiami na wysokości
szczotek talerzowych?
b)Czy Zamawiający dopuszcza szczotkę walcową umiejscowioną pomiędzy osiami podwozia bez
regulacji kąta zamiatania?
Oferowana zamiatarka posiada dwa automatyczne tryby ustawienia funkcji roboczej dla szczotki
walcowej ( a),b) ) oraz jeden tryb przejazdowy bez możliwości regulacji ( b) ) tj.:
a) automatyczny tryb zmiany kąta zamiatania - pod prawą ssawę
b) automatyczny tryb zmiany kąta zamiatania - pod lewą ssawę
c) szczotka walcowa uniesiona – tryb przejazdowy
Odpowiedź:
Ad a) Tak pod warunkiem, że szczotki talerzowe nagarniają zmiotki pod szczotkę walcową
Ad b) Tak zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
Pytanie 3:
Dotyczy punktu 5.6 specyfikacji technicznej zabudowy: Czy Zamawiający dopuszcza wąż o długości
min 15 mb?
Odpowiedź:
Tak zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
Pytanie 4:
Dotyczy punktu 5.9 specyfikacji technicznej zabudowy: Czy Zamawiający dopuszcza instalację do
mycia ulic z wysokociśnieniową listwą zmywającą o długości mieszczącej się w przedziale 2,3 -2,5 m,
bez regulacji ciśnienia wody?
Odpowiedź:
Tak zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
Pytanie 5:
Dotyczy punktu 5.12 specyfikacji technicznej zabudowy. Czy Zamawiający dopuszcza stałą ilość
przepływu wody w poszczególnych odbiornikach z funkcją włącz i wyłącz?
Odpowiedź:
Ciśnienie w poszczególnych sekcjach może być takie samo, zamawiający wymaga możliwości
regulacji ilości wody w systemie zraszania.
Pytanie 6:
Dotyczy punktu 6.7 specyfikacji technicznej zabudowy. Czy Zamawiający dopuszcza regulację
położenia szczotki walcowej tylko w osi poziomej? Funkcja regulacji położenia szczotki walcowej w osi
pionowej jest niedostępna. W oferowanej zamiatarce szczotka walcowa posiada opcję położenia
szczotki walcowej w osi pionowej w dwóch wariantach – tryb pracy i tryb przejazdowy.
Odpowiedź:
Tak zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
Pytanie 7:
Dotyczy punktu 8.10 specyfikacji technicznej zabudowy. W przypadku zabudowy z napędem
hydrostatycznym nie występuje dodatkowy zbiornik paliwa. Proszę o modyfikację w tym zakresie – z
podziałem na zabudowę z silnikiem pomocniczym i przekładnią hydrostatyczną.
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść punktu 8,10 załącznika nr 2 do SIWZ, który otrzymuje następujące
brzmienie: Zbiornik paliwa minimum 200L – jeśli występuje dodatkowy silnik napędzający zabudowę.
Pytanie 8:
Dotyczy punktu 1 specyfikacji technicznej podwozia. Czy Zamawiający dopuszcza ładowność
kompletnego pojazdu gotowego do pracy mieszczącą się w przedziale 5000 – 6000 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na powyższe.
Pytanie 9:
Dotyczy punktu 39 specyfikacji technicznej podwozia. Czy Zamawiający odstąpi od wymaganej zgody
producenta podwozia na montaż przekładni hydrostatycznej. Przekładnia hydrostatyczna jest
montowana zgodnie z wytycznymi producenta zabudowy i producenta podwozia. Producent zabudowy
posiada certyfikację w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść punktu 39 załącznika nr 2 do SIWZ, który otrzymuje następujące
brzmienie: W przypadku napędu hydrostatycznego wymagana zgoda producenta podwozia na montaż
tej technologii lub po przedłożeniu ważnego certyfikatu.
Pytanie 10:
Prosimy o wskazanie maksymalnej liczby MTG jakie zabudowa może przepracować w roku
kalendarzowym.
Odpowiedź:
W roku kalendarzowym szacujemy, że zabudowa przepracuje 1000 MTG.
Pytanie 11:
Czy zamawiający odstąpi od wymogu ponoszenia kosztów przez Wykonawcę w zakresie materiałów
eksploatacyjnych w czasie trwania gwarancji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na powyższe. Zamawiający zmienia rozdział III, punkt 4.10. SIWZ, który
uzyskuje następujące brzmienie:
W czasie trwania gwarancji wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikające z czynności serwisowych,
w tym:
koszty części zamiennych,
koszty materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem elementów ulegających naturalnemu zużyciu w
wyniku normalnej eksploatacji maszyny: szczotek talerzowych i walcowych, opon, klocków
hamulcowych, ślizgów ssawy itp.)
koszty przeglądów,
koszty konserwacji warunkujących obowiązywanie gwarancji w okresie jej trwania
koszty związane z naprawą pojazdu,
koszty związane z dojazdem serwisantów do usunięcia awarii
koszty związane z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z powrotem.
Uwaga
Zmianie ulega rozdział XI SIWZ. Termin składania ofert: do 10.01.2018r., godz. 13.
Zamawiający wykreśla punkt 5,2 załącznika nr 2 do SIWZ
Modyfikacji ulega punkt 3,7 załącznika nr 2 do SWIZ, który uzyskuje następujące brzmienie:
Maksymalna szerokość zamiatania przy dwóch agregatach minimum 3550mm, możliwe do uzyskania
poprzez zamontowanie dodatkowej szczotki nagarniającej po prawej stronie zabudowy.
Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ

