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DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetartu
nieograniczoneto o wartoŚci poniżei 443 00O EURO na,,Zakup z dostawą fabrycznie
noweto poiazdu specialnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanali zaĄl" .
Zamawiający Przedsięblorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. wyjaśnia
treśćspecyfi kacjl istotnych waru n ków za mówien ia :

hltania

z dnia 27-04-2018 r.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający poprzez zapis

w pkt.

3.3.1-2b ,,posiada homologację dla samochodu
ciężarowego i przewozu 3 osób z kierowcą" ma na myślidokument uprawniający do rejestracji
pojazdu jako pojazd specjalny z kabiną 3 miejscową?
Odpowiedź:
Zamawiajqcy dopuszcza taki dokument, który uprawnia da rejestracji pojazdu joko pojazd
specjalny z kabinq 3 miejscowq.
Pytanie 2.
Czy ścianka dzieląca komorę wody czystej i nieczystościma być skośna, opadająca do dołu w
kierunku dennicy, w celu tatwego opróżniania zbiornika nieczystości?

Odpowiedź:
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie w zbiorniku ściankiskośnej,
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuściramię ssące obracane hydraulicznie?
Odpowiedź:
Za mawiaj qcy dopuszcza zastosowa nie napędu hyd ra ulicznego obrotu ra mie ni a.
Pytanie 4.

Czy Zamawiający poprzez zapis ,,dennica z zaworem ssącym i spustowym, otwierana i
zamykana hydraulicznie" rozumie hydrauliczne otwieranie i zamykanie dennicy wraz z jej
dociągnięciem i blokada poprzez rygle hydrauliczne?
Odpowiedź:
Zamykanie i ofintieranie hydrouliczne denniq należy rozumieć jako hydrauliczne otwieranie
i zamykanie dennicy wraz z jej dociqgnięciem i zoryglowaniem.
Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuścl zbiornik wykonany ze stall o grubości ścianek 4mm a dennicę o
grubości5mm? Zbiornik o grubościścianek6mm i więcej pny tak maĘm pojeździe jest zbyt
ciężkiw stosunku do masy samochodu i parametrów pracy

pojazdu?
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Odpowiedź:
Zamawiajqly dopuszcza zastosowanie zbiornika ze stali o grubościod 5-6 mm.
W przypodku wykonania zbiornika ze stali nierdzewnei - dopuszcza się grubośćścianki
zbiornika4 mm.
Pytanie 6.

Czy Zamawiający poprzez wymóg dokonywania przeglądów gwarancyjnych

w

siedzibie

Zamawiającegoma na myśIiprzeglądy zabudowy?
Odpowiedź:

Wymóg dokonyllania przeglqdów gwarancyjnych w siedzibie Zamawiaiqcego dotycry
jedynie specjalistycznej zadbudowy pojazdu,

Pvtania z dnia 30-04-2O18 r.
PYTAN|E 1.

CZY ZAMAW|AJĄCY DOPUSZCZA NAPĘD URąDZEŃ POPRZEZ PRZYSTAWKĘ OD SILN|KA
PoDWoZ!A z PoMlNlĘclEM DoDATKoWEGo slLNlKA sPALlNoWEGo?
WG. sPEcYFlKAcJl WYNIKA lz ZABUDoWA BEczKlJEST NA STAŁE zW|ĄzANA z PoDWoZlEM
WlĘc RozWtAZANlE rrÓne PRoPoNUJEMY PoWYZEJ JEST W PEŁN! UzAsADNloNE
UzYTKoWo t EKoNoMlcZNtE.
Odpowiedź:
Zamawiajqcy nie dopuszcza zastosowqnia napędu urzqdzenio od silnika pojazdu.
W płf,. 3.3.2-3) określono, że zbiornik ma być zamocowany na rąmie pojazdu popnez rame
unqdzenio (ramę pośredniq).
PYTANIE 2.
CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE POMPY SSĄCEJ O WYDAJNOŚC| SSAN|A NlE
MNlEJszEJ NlZ 600m3/ GoDzlNĘ.
PRZY TAK|EJ POJEMNOŚC| BECZKI PROPONOWANY PRZEZ NAS KOMPRESOR W PEŁN|

zABEzP lEcZA PARAM ETRY UZYTKoWE

U

RąDZEN lA.

Odpowiedź:
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie pompy ssqcej o wydainości ssania nie mniejszej niż
600 m3/h, pod warunkiem zachowania pozostaĘch parametrów pompy.
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