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Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 

z zabudowa zamiatarki" (numer ogłoszenia: 41313-2017; data zamieszczenia w BZP: 10.03.2017). 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi 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" wpłynęło kolejne zapytanie Wykonawcy do 
treści 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 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnie11: 

Pytanie nr 33 
Czy zamawiający w SIWZ w Dziale IV - Opis przedmiotu zamówienia, w części 3) Zabudowa, 
w podpunkcie v) mógłby określić z jaką dokładnością chciałby zasysać piasek z separatorów sieci 
kanalizacyjnej umieszczonych do 3 metrów poniżej poziomu posadzki? Jednocześnie, prosi111y 
o podanie wy111aganej wydajności wentylatora ssącego w m3/h?? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie określa w treści SIWZ parametrów dokładności zasysania piasku z separatorów 
sieci kanalizacyjnej. Akceptowalny jest skuteczny poziom oczyszczenia separatora powyżej 95%, 
zatem to Wykonawca winien dobrać zarówno wydajność wentylatora ssącego,jak i przekrój rury 
za pomocą, której będzie mógł zrealizować zadanie polegające na wyssaniu piasku z separatorów. 
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Rozdzielnik: 
I. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl 
2. Na. 

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