
 

 

 

     
   

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: SZ/ZP-161/2015 na dostawę pługów drogowych 

 i posypywarek soli – wyjaśnienia do treści siwz. 

 

W dniu 20.08.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:  

 

1. Czy Zamawiający zamiast „ podwieszanego obciążnika” dopuszcza zastosowanie nad przenośnikiem 

taśmowym (na całej długości) – jako rozwiązania stabilniejszego – „ dachu odciążającego”? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. 

2. Czy Zamawiający wymaga lakierowania proszkowego jako optymalnego zabezpieczenia 

antykorozyjnego? 

Odp.: Zamawiający wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z SIWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza minimalną pojemność zbiornika na solankę 1,2 m3?  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  

4. Czy Zamawiający zamiast płynnego sterowania ilością solanki dopuszcza fabrycznie zaprogramowaną – 

zgodnie z normą EN 15597 – 1 – proporcję solanki do materiału suchego?  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza do napędu posypywarki silnik spalinowy 1 – cylindrowy o mocy 8 KW? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza do napędu posypywarki silnik spalinowy 2 – cylindrowy o mocy 10,5 

KW? .:  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

7. Czy Zamawiający dopuszcza inną kartę pamięci niż w formie USB?  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza  innej formy karty pamięci. 

8. Czy Zamawiający dopuszcza montaż lampy ostrzegawczej koloru pomarańczowego w tylnej części 

posypywarki w obszarze obudowy zespołu zaworów sterujących? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. 

9. Czy Zamawiający dla reflektora roboczego w pobliżu talerza zamiast nakładanego na reflektor filtra 

koloru czerwonego, zmieniającego barwę oświetlenia roboczego z białej na czerwoną dopuszcza 

zastosowanie 2 reflektorów bocznych (biały oraz czerwony)?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. 

10. Prosimy o określenie przestrzeni pod zabudowę posypywarki (długość oraz szerokość) oraz sposobu 

mocowania (łańcuchy mocujące, rama montażowa lub podhakowa)?  

Odp.: Wymiary skrzyni to 4,5 na 2,5 m. Sposób mocowania to łańcuchy mocujące. 

11. Prosimy o określenie tachografu w podwoziu Zamawiającego?  

Odp.: Pojazdy Zamawiającego  mają zamontowane tachografy analogowe. 



 

 

 

 

12. Czy Zamawiający wymaga nóg podporowych stałych, regulowanych systemem do wywrotki  

(bez otwierania burt bocznych)?  

Odp.: Zamawiający wymaga zastosowanie nóg regulowanych. 

13. Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie pługa w światła: drogowe, pozycyjne, kierunkowskazy oraz 

światła obrysowe zintegrowane (umieszczone) na pługu?  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania technicznego 

14. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu w terminie 10 lub 12 tygodni od daty zawarcia umowy? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu w zaproponowanym terminie.  

 


