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Leszno, dn. 24.09.2022r. 

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie 

nowego pojazdu 6x6 z zabudową hakową o udźwigu min 30 ton służącego do transportu i 

opróżniania kontenerów stalowych ( 15m3, 30m3, 32m3)” 

Znak sprawy: ZP.PN.10.2022 

 

 Zamawiający – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 

dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  Prawo zamówień publicznych, udziela następujących 

wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców:  

Pytanie nr 1 
Czy zamawiający dopuści malowanie ramy podwozia na szaro (bez nr RAL)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że jest możliwość malowanie ramy podwozia na szaro (bez nr RAL) 
 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający dopuści prześwit pod mostem tylnym 320 mm.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści prześwit pod mostem tylnym 320 mm. 
 
Pytanie nr 3  
Czy zamawiający dopuści światła dzienne włączane automatyczne halogenowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści światła dzienne włączane automatyczne halogenowe. 
 
Pytanie nr 4  
Czy zamawiający dopuszcza sterowane i podgrzewane tylko lusterka główne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza sterowane i podgrzewane tylko lusterka główne. 
 
Pytanie nr 5 
Czy zamawiający dopuszcza skrzynię biegów zautomatyzowaną bez pedału sprzęgła? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza skrzynię biegów zautomatyzowaną bez pedału sprzęgła, ale jednocześnie 
przypomina, że auto ma służyć do jazdy w ciężkim terenie na składowisku. 
 
Pytanie nr 6 

mailto:poczta@mzoleszno.com.pl


Czy zamawiający dopuszcza elementy prowadzące kontener wymienne przykręcane wykonane z 
wysokogatunkowej stali ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza elementy prowadzące kontener wymienne przykręcane wykonane z 
wysokogatunkowej stali . 
 
Pytanie nr 7  
Czy zamawiający dopuszcza urządzenie hakowe z funkcją miękkiego osiadania kontenera poprzez zastosowanie 
zaworu regeneracyjnego zamontowanego na siłowniku głównym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza urządzenie hakowe z funkcją miękkiego osiadania kontenera poprzez zastosowanie 
zaworu regeneracyjnego zamontowanego na siłowniku głównym. 
 
Pytanie nr 8 
„Zawór uzależniający szybkość ruchów od obciążenia, szybki ruch przy rozładunku pustego kontenera” 
Czy zamawiający dopuszcza zawór szybkiego ruchu (do zdejmowania kontenerów z uwzględnieniem 
obciążenia), który jest wyposażony również w miękkie osiadanie co zastępuje siłowniki z tym systemem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zawór szybkiego ruchu (do zdejmowania kontenerów z uwzględnieniem obciążenia), 
który jest wyposażony również w miękkie osiadanie co zastępuje siłowniki z tym systemem. 
 
Pytanie nr 9 
Czy zamawiający dopuszcza aby odbój gumowy był zastąpiony wyprofilowanym kształtem ramienia kątowego 
co powoduje że jest to element stały który nie ulega zużyciu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aby odbój gumowy był zastąpiony wyprofilowanym kształtem ramienia kątowego co 
powoduje że jest to element stały który nie ulega zużyciu.  
 
Pytanie nr 10 
Czy zamawiający dopuszcza serwis mobilny do obsługi i naprawy urządzenia hakowego w miejscu postoju 
pojazdu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza serwis mobilny do obsługi i naprawy urządzenia hakowego w miejscu postoju pojazdu. 
 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi będą wiążące dla Wykonawców na etapie 

składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia. 
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