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Numer postępowania 2/2017 

 

przetarg na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów 

specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu” 

 

 

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp 

(druga informacja w trybie art. 38 ust. 2 pzp) 

 

W związku z wpływem zapytania wykonawcy Zamawiający przedstawia treść 

zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

 

 Dotyczy zabudowy / Część druga – samochód specjalistyczny „mały”. 

1) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza płytę zgniatającą o konstrukcji niejednolitej, zapobiegającej 

przedostawaniu się odpadów zarówno podczas zgniotu jak i transportu?  

Jednolita konstrukcja płyty zgniatającej powoduje zwiększenie wysokości roboczej pojazdu i 

nie pozwala spełnić wymagania Zamawiającego dotyczącego podwozia to jest: „ 10 

Wysokość pojazdu z kabiną max 2400 mm „ 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający dopuszcza płytę zgniatającą o konstrukcji niejednolitej, zapobiegającej 

przedostawaniu się odpadów zarówno podczas zgniotu jak i transportu. 

 

2) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik hydrauliczny umieszczony z boku pojazdu 

zamontowany do ramy podwozia?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak.  Zapis taki widnieje w Załączniku nr 2, IV Część druga –samochód specjalistyczny 

„mały”, B- wymagane parametry zabudowy, pkt 11. 

3) 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, IV Część druga –samochód 

specjalistyczny „mały”, B- wymagane parametry zabudowy, pkt 17. 

4) PYTANIE 

Czy Zamawiający dopuszcza dwu stopniowy proces opróżniania pojemników? 

Wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne do wymaganego przez Zamawiającego. 

W przypadku nie dopuszczenia proponowanego rozwiązania proszę aby Zamawiający 

dokładnie opisał proces opróżniania pojemników z podziałem na 3 stopnie / etapy. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający dopuszcza dwu stopniowy proces opróżniania pojemników. 

5) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie decyzji o udzieleniu dopuszczenia 

jednostkowego zamiast homologacji pełnej pojazdu kompletnego lub decyzji zwalniającej z 

obowiązku uzyskania świadectwa homologacji ze względu na to, że w myśl obecnie 

obowiązujących przepisów są to równoważne dokumenty, dopuszczające pojazd do ruchu 

oraz umożliwiające rejestrację pojazdu? 

ODPOWIEDŻ: 

Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie decyzji o udzieleniu dopuszczenia 

jednostkowego lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. 

 


