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                                                            Do wszystkich Oferentów 

         
Dot. Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ – zamówienie nr ZP-11-2020 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

Zarząd MZU Sp. z o.o. udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie 1.   

Czy Zamawiający dopuści ściany zabudowy o kształcie owalnym z blachy o podwyższonej  

wytrzymałości, blacha o grubości min. 4 mm? Konstrukcja taka pozytywnie wpływa na ładowność 

śmieciarki (podnosi ją) ze względu na lżejszą konstrukcję ścian zabudowy. Jest sprawdzona, 

bardzo dobrze wytrzymuje obciążenia pracy śmieciarki. Wnioskujemy, żeby dopuścić konstrukcję 

ściany zabudowy o kształcie owalnym z blachy o podwyższonej wytrzymałości, blachy o grubości 

min. 4 mm. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści ściany zabudowy o kształcie owalnym o grubości min. 4mm.  

Pytanie 2.   

Czy zamawiający dopuści silnik czterocylindrowy o pojemności do 7000 cm3 ?  

Wnioskujemy, żeby dopuścić silnik czterocylindrowy o pojemności do 7000cm3.  

Przy DMC 12.000kg silniki czterocylindrowe o pojemności do 7000cm3 zapewniają odpowiednią 

moc i moment obrotowy dla dobrej pracy śmieciarki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści silnik czterocylindrowy. 

Pytanie 3.   

Czy zamawiający dopuści silnik o mocy 250KM ? Wnioskujemy, żeby dopuścić silnik o mocy 

250KM. Przy DMC 12.000kg silniki o mocy 250KM zapewniają odpowiedni komfort pracy 

śmieciarki. 

 
 Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści silnik o mocy 250 KM. 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający przez zapis w SIWZ: „Okres leasingowania-48 miesięcy, raty równe” - 

rozumie:  

a) 48 opłat miesięcznych w okresie 48 miesięcy:  

- dodatkowo opłaty początkowe ,  

- dodatkowo wykup przedmiotu leasingu,  

b) „raty równe” - rozumie 48 opłat miesięcznych, stałych i niezmiennych w całym okresie trwania 

umowy leasingu. 

 Odpowiedź: 
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Zamawiający oczekuje 48 stałych rat miesięcznych, dodatkowo opłata początkowa w wysokości 5% ceny 

pojazdu oraz opłata za wykup – nie większa niż 5% nastąpi po opłaceniu ostatniej raty leasingowej. 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający dopuszcza zautomatyzowaną skrzynię biegów. Wnioskujemy żeby dopuścić 

zautomatyzowaną skrzynie biegów co znacząco podniesie komfort pracy obsługi śmieciarki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zautomatyzowanej skrzyni biegów. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.  

Pytanie 6. 

 Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie odsilnikowej przystawki odbioru mocy. Wnioskujemy o 

dopuszczenie odsilnikowej przystawki odbioru mocy – jest to rozwiązanie techniczne o takich 

samych parametrach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odsilnikowej przystawki odbioru mocy.  

Pytanie 7. 

Czy zamawiający wymaga fabrycznie nowej zabudowy rok produkcji 2021 czy dopuszcza 

zabudowę używaną – jeżeli tak to jaki rok produkcji zabudowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zabudowy fabrycznie nowej lub nie używanej – produkcja 2020 lub 2021.  

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na 31.12.2020 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 30.12.2020 r. do godziny 12:00. 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

mgr inż. Andrzej Maksymiuk 
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