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Wszyscy Wykonawcy 

 

 „Zadanie 5 – zakup pojazdu asenizacyjnego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej w  Gminie Wadowice” nr  POIS.02.03.00-00-0072/17” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego     4/WPWIK/PN/2018 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wplynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). W wyniku wniesionych zapytań Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, 

a w przypadkach tego wymagających, na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy, dokonuje zmian Załącznika 

nr 1 do SIWZ w zakresie i w sposób określony poniżej. 

Pytanie nr 1. 

Proszę o dopuszczenie rozwiązania polegającego na zastosowaniu hamulca silnikowego uruchamianego 

przyciskiem na kierownicy? 
 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  

Zmiana SIWZ 

W Załączniku nr 1 w Rozdziale II pkt 3 ppkt 14 otrzymuje brzmienie: 

14) Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem. 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający pisząc o włączniku biegu neutralnego ma na myśli m.in. umieszczenie dźwigni zmiany biegów w 

położeniu neutralnym? Jeśli nie to czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa umieszczony z lewej strony? 
 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuści zbiornik paliwa po lewej stronie.  

Zmiana SIWZ 

W Załączniku nr 1 w Rozdziale II pkt 11 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Zbiornik paliwa min. 150 l 
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Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający dopuści lusterko krawężnikowe sterowane manualnie i nieogrzewane a pozostałe lusterka 

zgodne z SIWZ? 
 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  

Zmiana SIWZ 

W Załączniku nr 1 w Rozdziale II pkt 15 ppkt 8 otrzymuje brzmienie: 

8) Lusterko krawężnikowe prawe. 

 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy tachograf montowany fabrycznie, ale innego producenta niż podwozie?                       

Z reguły dostawcami podzespołów elektronicznych do pojazdów ciężarowych są firmy zewnętrzne.  
 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie pod warunkiem, że urządzenie to spełniać będzie wszystkie niezbędne 

normy i obowiązujące przepisy.  

Zmiana SIWZ 

W Załączniku nr 1 w Rozdziale II pkt 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Cyfrowy tachograf montowany fabrycznie, z zastrzeżeniem, że spełniać będzie wszystkie niezbędne normy i 

obowiązujące przepisy. 

 

Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający dopuści podwozie bez dodatkowej regulacji zasięgu świateł? W autach z pneumatycznym 

zawieszeniem nie ma takiej konieczności, ponieważ podwozie ma stałą wysokość jazdy i zasięg świecenia 

reflektorów będzie cały czas taki sam, niezależnie od obciążenia auta. 
 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  

Zmiana SIWZ 

W Załączniku nr 1 w Rozdziale II pkt 18 usuwa się pkt 1 Regulacja zasięgu świateł 

 

Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający dopuści radio bez napędu CD, montowane fabrycznie ze sterowaniem na kole kierownicy? 

Radio, które oferujemy jest wyposażone w dodatkowe złącze USB, umożliwiające podłączenie zewnętrznego 

źródła wymiany danych jak pendrive lub dysk twardy, co jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym. 
 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  

Zmiana SIWZ 

W Załączniku nr 1 w Rozdziale II pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

19. Radio CD – Radio montowane fabrycznie z możliwością podłączenia zewnętrznych źródeł danych poprzez 

złącze usb lub BT.  

 

Pytanie nr 8. 

Czy Zamawiający dopuści podwozie w kolorze ciemno-szarym? 
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Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuści kolor podwozia ciemno-szare.  

Zmiana SIWZ 

W Załączniku nr 1 w Rozdziale II pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

22. Kolor podwozia i kabiny w odcieniu ciemny grafit, ciemno szary, czarny, szczegółowe ustalenie koloru po 

zawarciu umowy. 

 


