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Miejskie Wodociąg i i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 00000!035 I 

Kapitał zakładowy 63 626 500 PLN 

L.dz. oz!lf/&201 7 Grudziądz, dnia 16 marca 20 17 roku 

Znak sprawy: ZP2/201 7 /PN/OZ 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,.Dostawa fabrycznie nowego samochodu c iężarowego 

z zabudową zamiatarki" (numer ogłoszenia : 4 1313-20 17; data zamieszczenia w BZP: 
I 0.03.2017). 

Zamawiający - Miej skie Wodoc iągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą 
w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki" wpłynęły kolej ne zapytania Wykonawców 
do treśc i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Stosownie do treści art. 38 ust. I i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie11 publicznych (t. j . Dz. U. z 201 5 r. 
poz. 2 164 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyj aśnie11 : 

Pytanie nr 2 
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało określone, że Zamawiający wymaga 
przedłożenia świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego. Zwracamy się z prośbą 
o akceptację dokumentu, jakim jest dopuszczen ie jednostkowe pojazdu wysławione przez 
Transportowy Dozór Techniczny, któ1y lak jak świadectwo homologacji w pe/ni dopuszcza pojazd 
do poruszania się po drogach publicznych i umożliwia jego rejestrację? 

Wxjaśnienie Zamawia jącego : 

Zamawiający akceptuje dokument w postaci dopuszczenia j ednostkowego poj azdu. Zamawiający 
jednocześnie informuje, iż udzie lił odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotowej kwestii , 
pismem z dnia 15.03.20 17 r. (L.dz. OZ/1544/20 I 7), opublikowanym w tym samym dniu na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszczajabtycznie nowe podwozie wyprodukowane w 2016 roku? 

Wxjaśnienie Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe podwozie wyprodukowane w 20 16 roku. 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza tapicerkę 111a/erialową? 

Wxjaśnienie Zamawiaj ącego : 

Zamawiający nie wyraża zgody na tapicerkę mate ria łową. 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza fab,ycznie nową zabudowę wyprodukowaną w 2016 roku? 

Wxjaśnienie Zamawia jącego: 

Zamawiający dopuszcza fabrycznie nową zabudowę wyprodukowaną w 20 16 roku. 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik na zmiotki o pojemności 5,56 111 3 wykonany w ca/ości 
ze stali nierdzewnej? 
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Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia treści SJWZ w powyższym zakresie. Zamawiający wymaga, aby 
zbiornik na zmiotki posiadał min. 5,8 111

3 netto pojemności. 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza dwa sita filtrujące zamiast j ednego? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie precyzuje w treśc i SIWZ ilośc i sit filtrujących, pozostawtaJąc w gestii 
Wykonawcy ich dobór. Zamawiający wymaga, aby sito/sita były wykonane ze stali nierdzewnej 
i składały s ię pneumatycznie. 

Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuszcza sita filtrujące wykonane ze stali konstrukcyjnej, składane 

mechanicznie? 

Wyjaśnienie Zamawia jącego: 
Zamawiający nie dopuszcza sita filtrującego wykonanego ze sta li konstrukcyjnej, składanego 
mechanicznie. 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuszcza brak systemu równoczesnej pracy lewej i prawej szczotki? 

Przy zastosowaniu silnika pomocniczego o mocy 55 kW praca dwoma agregatami równocześnie 

j est ma/o wydajna. Prawidłowe wartości ssące dla pracy dwoma agregatami ssącymi ge11eruje 
silnik o mocy min. 93 kW napędząjący turbinę o większej średnicy. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Wymaganiem Zamawiającego jest jednoczesna praca lewej i prawej szczotki. Wykonawca 
winien dobrać takie rozw iązanie techniczne, ażeby umożliwiało ono pracę obu szczotek 
jednocześnie, przy zachowaniu pełnego czyszczenia powierzchni zamiatanej. 

Pytanie 111· 10 
Czy Zamawiający wymaga, aby napęd zabudowy odbywa/ się przez wykorzystanie silnika 
pomocniczego z zastosowaniem przekładni ze sprzęgiem hydrokinetycznym? 

Wyjaśnien ie Zamawiającego: 

Zamawiający nie precyzuje w treści SIWZ wymaga11 dotyczących przekładni. Zamawiający 

dopuszcza zatem rozwiązanie z zastosowaniem przekładni ze sprzęgiem hydrokinetycznym. 

Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie dodatkowego mechanizmu czyszczącego 

zamontowanego na szynie przesuwnej montowanej do czołownicy? Propo11owany system jest 
mniej awaryjny. System nie posiada wysięgnika teleskopowego, któ,y przy maksy111a/ny111 
położeniu roboczym poddawany jest dragoniom, które w dłuższym interwale czasowym 
negatywnie wplyivają na poszczególne elementy konstrukcyjne? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 12 
Czy Zammviający wymaga, aby pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kana/ów ssących były 
zamontowane na zewnątrz zabudowy? Proponowane rozwiązanie techniczne ma znaczqcy wpływ 
na przedłużenie żywotności siłowników. Siłowniki nie sq narażone bezpośrednio na kontakt 
z wodą i zmiotkami? 

Wyjaśnienie Zamawiającego : 
Zamawiający nie precyzuje w treśc i SIWZ miej sca montażu siłowników zamykających klapy 
kanału, zatem przedstawione przez Wykonawcę rozw iązanie na leży uznać za dopuszczające. 
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Pytanie nr 13 
Czy Zammviający dopuszcza rozwiązanie tożsame do: ,,pneumatycznie otwierane duże chwyty 
boczne ssawy, ułatwiające wciąganie większych zanieczyszcze/1 ". Proponujemy ssmvę wykonaną 
z lekkich stopów metali w której zastosowany siłownik pneumatyczny służy do unoszenia dyszy 
ssącej w celu zbierania większych zanieczyszcze/1? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, iż przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie tożsame stanowi 
podstawowy parametr wymagany przez Zamawiającego (Dział IV pkt 3 ppkt 3 lit. u tiret drugie). 
Dodatkowo wymaganiem Zamawiającego są otwierane duże chwyty boczne ssawy. Wobec 
powyższego Zamawiający wymaga spełnienia przedmiotowych wymagai'l łącznie, nie zaś 
alternatywnie. 

Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuszcza regulację zaworów wodnych poszczególnych zespołów 
zamiatąjących z zewnątrz kabiny? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza regulacj i zaworów wodnych poszczególnych zespołów 
zamiatających z zewnątrz kabiny. 

Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wody czystej o pojemności min. 1900 litrów by/ 
zintegrowany ze zbiornikiem na zmiotki? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie precyzuje w treści SIWZ wymagai'1 dotyczących integracji zbiorników na wodę 
i zmiotki, zatem dopuszczalne j est rozwiązanie ze zintegrowanymi zbiornikami przy zachowaniu 
ich pojemności minimalnych. 

Pytanie nr 16 
Dopuszczenie wyżej wymienionych rozwiązali technicznych pozwoli uzyskać warunki uczciwej 
konkurencji ze względu na podanie parametrów charakterystycznych dla jednego producenta. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż są mu znane co najmniej dwa podmioty występujące m.in. na rynku 
krajowym, które oferują pojazd o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 17 
Czy zamawiający w SJWZ w Dziale IV - Opis przedmiotu zamówienia, w części 3) Zabudowa, 
w podpunkcie v) dopuszcza, aby rura ssąca umożliwia/a zasysanie piasku z separatorów sieci 
kanalizacyjnej umieszczonych do 1,8 111 poniżej poziomu posadzki? Zamiatarka nie jest 
urządzeniem przeznaczonym do tego typu prac. Jak sama nazwa wskazuje, zamiatarka jest 
pojazdem przeznaczonym do zamiatania i używanie rwy ssawnej do zasysania piasku 
z głębokości do 3 metrów mija się zje) przeznaczeniem? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia parametr dotyczący rury ssącej bez zmian. 

Pytanie nr 18 
Czy zamawiający w SJWZ w Dziale IV - Opis przedmiotu zamówienia, w części 5) dotyczącej 
gwarancji na zabudowę dopuszcza gwarancję 2400 111tg lub 24 miesiące, w zależności co nastąpi 
szybciej? Zapis 1500 111th, bez określenia warunku czasowego powoduje że zamawiający może 
wnosić roszczenia gwarancyjne nawet po upływie wielu lat. Zamiatarka,jak każdy sprzęt starzeje 
się i w przypadku niektórych elementów, 111i1110 że nie będą miały wypracowanych 1500 111th, 
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istnieje tyzyko że będą mogły nadawać się do wymiany, do czego zamawiający na podstawie 
swojego zapisu będzie mógł rościć pełne prawo? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia wymaganych okresów gwarancji opisanych w Dziale IV pkt 3 ppkt 5 
SIWZ. 

Pytanie nr 19 
Czy zamawiający w SIWZ w Dziale IV - Opis przed111iolu zamówienia, w części 3) Zabudowa, 
w podpunkcie gg) dotyczącym centralnego smarowania mógłby doprecyzować, czy dopuszcza 
smarowanie punktów smarnych poprzez ręczną pompę, czy układ 111a być w pe/ni automatyczny? 

Wyjaśnienie Zamawiającego : 

Zamawiający wymaga smarowania wszystkich punktów smarnych dokonywanego w sposób 
automatyczny. 

Pytanie nr 20 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostawy pojazdu ze zbiornikiem lub 
zbiornikami paliwa o pojemności min. 140 I. Jako, żefab1ycznie możemy wyposażyć podwozie w 
zbiornik o poje111ności I 30 I czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu ze zbiornikiem 
lub zbiornikami o pojemności 111in. I 30 I? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zbiornik lub dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. I 30 litrów. 

Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający dopuszcza pojemność zamiatarki 6 ni3 brutto? 

Wyjaśnienie Zamawiającego : 
Zamawiający dopuszcza pojemność zamiatarki 6 m3 brutto, przy j ednoczesnym spełnianiu 
warunku określonego przez Zamawiającego w Dziale IV pkt 3 ppkt 3 lit. b, tj. pojemnośc i 

zbiornika na zmiotki min. 5,8 m3 netto. 

Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę ze zbiornikiem na zmiotki wykonanym w ekonomicznej 
technologii, która zakłada 111ykonanie dolnej części zbiornika stalą nierdze111ną a pozostałą cześć 
zabezpieczoną antykorozyjnie? 

Ww. rozwiązanie j est seryjnie produkowane oraz dostarczane od wielu lat do użytkowników na 
terenie Europy oraz Polski. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza rozw iązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający dopuszcza króciec spustowy o średnicy 2" cali co jest wystarcząjące do 
spuszczenia w szybkim czasie wody brudnej? 

Ww. rozwiązanie j est se1yj11ie produkowane oraz dostarczane od wielu lat do użytkowników na 
terenie Europy oraz Polski. 

Wyjaśn ienie Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza króciec spustowy wody brudnej z zaworem o średnicy min. 2". 

Pytanie nr 24 
Czy Zamawiający dopuszcza sito filtrujące ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, które składane 
jest samoczynnie przy wysypie zmiotek oraz wstrząsane mechanicznie? 
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Tego rodzaju rozwiązanie ogranicza potencjalne usterki ,v układzie pneumatycznym oraz jest 
se,yjnie produkowane oraz dostarczane od wielu lat do użytkowników na terenie Europy oraz 
Polski. 

Wyjaśnienie Zamawiaj ącego: 

Zamawiający nie dopuszcza sita filtrującego ze stali zabezpieczonej antykorozyj nie i nie zmien ia 
treści SIWZ w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 25 
Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z i11sta!acją wysokociśnieniową o ciśnieniu 150 bar 
(lanca+przewód 10 111) oraz z instalacją niskociśnieniową umieszczoną pod zderzakiem 
(z 3-stoponimvą regulacją ilości wody)? 

Wyjaśnienie Zamawia jącego: 

Zamawiający nie dopuszcza rozw iązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę bez centralnego układu smarowania? 

Wyjaśnienie Zamawia jącego: 

Zamawiający nie dopuszcza zamiatarki bez centralnego układu smarowania. 

Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający dopuszcza 1 reflektor roboczy LED na każdy agregat zamiatający? 

U111ieszczenie 1 reflektora jest opty111a!ne przez p,yzmat konstrukcji agregatu zamiatającego oraz 
jest se,yjnie produkowane i dostarczane od wielu lat do użytkowników na terenie Europy oraz 
Polski. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza I reflektor roboczy LED na każdy agregat zam iatający. 

Pytanie nr 28 
Czy Za111mviający dopuszcza zbiorniki na wodę o całkowitej pojemności I 600 litrów? 

Rozwiązanie to jest innowacyjne przez p1yz111at ekologiczności - w technologii producenta jest 
ono zaprojektowane, tak aby przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody 111aszyna mogla efektywnie 
zamiatać. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę dostarczaną w ramach procedury Dopuszczenia 
Jednostkmvego? 

Tego typu procedura jest dopuszczona prawnie oraz przeprowadzana wraz z Insty tu/e111 
Transportu Samochodowego. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zam iatarkę dostarczoną w ramach procedury Dopuszczenia 
Jednostkowego. Zamawiający jednocześnie informuje, i ż udzie lił odpowiedzi na pytanie 
dotyczące przedmiotowej kwestii, pismem z dnia 15.03.20 17 r. (L.dz. OZ/1544/20 17), 
opubli kowanym w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający dopuszcza wysunięcie boczne agregatu za111iatąjącego o 150 111111? 
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Wyjaśnienie Zamawia jącego: 

Zamawiający dopuszcza wysunięcie boczne agregatu zam iatającego o 150 mm, przy zachowaniu 
wymaga r'1 dotyczących powierzchni sprzątania, o których mowa w Dziale IV pkt 3 ppkt 3 li t. s 
SIWZ. 

Pytanie nr 31 
Czy Za111cnviający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 7 miesięcy? 

Wyj aśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia zap isów treśc i SIWZ dotyczących terminu realizacj i zamówienia. 

Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 22.03.2017 r.? 

Wyjaśnienie Zamawia jącego: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Informacja o zmianie 
terminu zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu publikacj i niniejszych 
wyjaśnier'l. 

Rozdzielnik: 
I. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl; 
2. A/a. 

Opracowanie: 
Aleksandra Cyrankowska, tel. (56) 46 81 300 wew. 15 
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