
Augustów dnia 1 lutego 2018 r. 

 

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o. 

 
Numer postępowania 1/2018 

 

przetarg na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego 

typu śmieciarka z prawem wykupu” 

 

 

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp 

(drugie wyjaśnienie treści SIWZ) 

 

W związku z wpływem zapytania Wykonawcy Zamawiający przedstawia treść 

zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

 

1) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość nadwozia pojazdu maksymalnie do 2150 mm? 

 

ODPOWIEDŹ: 

 
Tak. Zamawiający dopuszcza szerokość nadwozia pojazdu maksymalnie do 2150 mm. 
 
2) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez systemu BAS (nie wymagany w pojazdach powyżej 3.5 T 
DMC)? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający dopuści pojazd bez systemu BAS. 
 
 
3) PYTANIE 

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez hamulca górskiego? 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Tak. Zamawiający dopuści pojazd bez hamulca górskiego. 

 



 

4) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza płytę zgniatającą o konstrukcji niejednolitej, zapobiegającej 
przedostawaniu się odpadów zarówno podczas zgniotu jak i transportu? 
 
 
ODPOWIEDŻ: 
 
Tak. Zamawiający dopuszcza płytę zgniatającą o konstrukcji niejednolitej, zapobiegającej 
przedostawaniu się odpadów zarówno podczas zgniotu jak i transportu. 
W SIWZ wskazano: „Płyta zgniatająca o ciągłej konstrukcji zapobiegającej przedostawaniu 
się odpadów zarówno podczas zgniotu, jak i transportu.” 
 
5) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza System sterowania zabudową za pomocą przycisków 

umieszczonych z prawej strony zabudowy – lifter oraz rozładunek? Wykonawca oferuje 

rozwiązanie równoważne do wymaganego przez Zamawiającego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. Zamawiający określił to wymaganie w Załączniku nr 2, III Część, B- wymagane 
parametry zabudowy, pkt 17: „System sterowania zabudową za pomocą dźwigni 
umieszczonych z prawej strony zabudowy – lifter oraz rozładunek.” 
 
6) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę o ścianach nieowalnych wzmocnionych 

(ożebrowanych)? 

Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie technicznej ładowności pojazdu oraz zapobiega 

deformacji ścian skrzyni zabudowy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający dopuszcza zabudowę o ścianach nieowalnych wzmocnionych 
(ożebrowanych). 
 
 
7) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na minimum 6 lutego 2018?  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 9 lutego 2018 r., godz. 9:00. 

 


