
 

 

 

 

 

 

 

 

   Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: SZ/ZP- 21/2014 na dostawę pługów drogowych  

i posypywarek soli – wyjaśnienia do treści siwz  

 

W dniach 21 – 25 lipca do Zamawiającego wpłynęły pytania  następującej treści: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza aby przenośnik taśmowy posypywarki chroniony był przed nadmiernym 

naciskiem przez „ statyczny (2 – stopniowy) obciążnik”?  

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza aby przenośnik taśmowy posypywarki chroniony był przed nadmiernym 

naciskiem przez „ statyczny (2 – stopniowy) obciążnik:” 

2. Czy Zamawiający dopuszcza regulację ilości solanki z krokiem 1% ? 

Odpowiedź: Tak.   Zamawiający dopuszcza regulację ilości solanki z krokiem 1%. 

3. Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 5 sierpnia 2014 r.? 

Odpowiedź. Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 05.08.2014  r. – informacja została zawarta  

w ogłoszeniu o zamówieniu i na stronie www.mpo.torun.pl. w dniu 24.07.2014 r.   

4. Czy Zamawiający dopuszcza aby posypywarka była fabrycznie nowa ale z roku 2013? 

Odpowiedź. Nie. Zamawiający nie dopuszcza aby posypywarka była z roku 2013.  

5. Czy Zamawiający dopuszcza, aby taśma transportująca środek uszarstniający, była nieprofilowana? 

 Odpowiedź. Nie Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nieprofilowanej taśmy transportującej. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza, aby taśma przesuwała się po rolkach, a nie po płycie ślizgowej?  

Odpowiedź. Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 

7.  Czy Zamawiający przyjmie posypywarkę z pojedynczym zbiornikiem o pojemności  1550 litrów 

umieszczonym z przodu posypywarki?  

   Odpowiedź. Nie.  Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania technicznego. 

8. Z uwagi, iż producent urządzenie HKS (firma Skibicki) nie udziela nam informacji na temat 

wymienionego w siwz urządzenia hakowego, prosimy o podanie następujących danych technicznych 

  

a) przestrzeń pod zabudowę ramy podhakowej (wymiary), 

b) dane podwozi (na których zamontowane są urządzenia HKS – 8 firmy Skibicki) 

-marka 

-model oraz typ 
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- ilość osi  

- rozstaw osi.  

 

Odpowiedź. -  Dane techniczne: 

a) przestrzeń pod zabudowę ramy podhakowej. Dla uniknięcia nieporozumień przedstawiamy fragment 

dokumentacji technicznej z Książki Dozoru Technicznego urządzenia hakowego HKS-8 firmy 

Skibicki. Oba pojazdy przeznaczone do przystosowania do współpracy ze sprzętem będącym 

przedmiotem zamówienia, posiadają takie same dźwigniki tłokowe oraz płyty czołowe według 

standardu DIN 76060.  

b) dane podwozi na których zamontowane są urządzenia hakowe HKS-8 firmy Skibicki: 

             - marka: Daf 

             - model, typ i inne: LFAEDN3/ZH, wariant: FA, wersja: LF55. 

             - ilość osi: 2 

             - rozstaw osi: 3750 mm.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


