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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 2 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 

specjalistycznego do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³” 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599325-N-2019 w dniu 

18.09.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z techniczną maksymalną masą całkowitą 27 000kg? 

Zamawiający wymaga aby maksymalna masa całkowita pojazdu wynosiła 29 000kg ale 

w dalszej części opisu technicznego samochodu wymaga aby łączna nośność osi przedniej 

i tylnej wynosiła 27 000kg, a więc prosimy o dopuszczenie rozwiązania zawartego 

w pytaniu jako zgodnego z wymogiem nośności osi. 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza umiejscowienie głównego wyłącznika prądu w innym miejscu 

niż przy skrzynce akumulatorów? 

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający dopuszcza umiejscowienie głównego wyłącznika prądu w innym miejscu niż 

przy skrzynce akumulatorów ale zapewniającym swobodny dostęp oraz uniemożliwiającym 

jego przypadkowe załączenie. 

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez stopnia wejściowego za kabiną? 

Ze względu na konstrukcję zabudowy która jest dosunięta do tylnej  ściany kabiny montaż 

stopnia wejściowego za kabiną jest bezcelowy, gdyż nie ma możliwości wejścia pomiędzy 

kabinę i zabudowę. 

Odpowiedź nr 3. 

Zamawiający dopuszcza pojazd bez stopnia wejściowego za kabiną. 
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Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez emblematów normy emisji spalin? 

 

Odpowiedź nr 4. 

Zamawiający dopuszcza pojazd bez emblematów normy emisji spalin 

 

 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający dopuszcza światła do jazdy dziennej LED włączane automatycznie po 

uruchomieniu pojazdu? 

Odpowiedź nr 5. 

Zamawiający dopuszcza światła do jazdy dziennej LED włączane automatycznie po 

uruchomieniu pojazdu. 

 

 

Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z dwoma niezależnymi fotelami dla pasażerów, oraz 

dodatkowym miejscem do przechowywania za fotelem kierowcy i zewnętrznym pasażera, 

oraz schowkiem pod siedziskiem fotela środkowego? 

Odpowiedź nr 6. 

Zamawiający dopuszcza pojazd z dwoma niezależnymi fotelami dla pasażerów, oraz 

dodatkowym miejscem do przechowywania za fotelem kierowcy i zewnętrznym pasażera, 

oraz schowkiem pod siedziskiem fotela środkowego. 

 

 

Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z elektronicznym panelem sterującym układem 

klimatyzacji ogrzewania i wentylacji? 

Odpowiedź nr 7. 

Zamawiający dopuszcza pojazd z elektronicznym panelem sterującym układem 

klimatyzacji ogrzewania i wentylacji. 

 

 

 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 


