
Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo 

1 

Czernikowo, dnia 10.01.2022 r. 

IWP.271.1.12.1.1.2021 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja systemu gospodarowania odpadami 

na terenie gminy Czernikowo, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

w dniu 22.12.2021 r. pod numerem 2021/S 248-655634. 

Część nr 1 – Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów przeznaczonych 

do odbioru i transportu odpadów komunalnych 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

I. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDÓW: 

1. Samochód ciężarowy z zabudową typu śmieciarka - szt. 2 

Podwozie: 

 rozstaw osi min. 3 550 mm - max. 4 000 mm. 

Czy zamawiający dopuszcza rozstaw osi max – 4100 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody aby zaoferowany pojazd posiadał rozstaw osi przekraczający 

wartość określoną w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zawieszenie: 

 przednie i tylne stabilizatory. 

Czy zamawiający dopuszcza zawieszenie tylne bez stabilizatora ponieważ zawieszenie 

pneumatyczne nie ma drążka stabilizatora, samo w sobie pełni jego funkcję. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zawieszenie tylne bez stabilizatora. 

Układ elektryczny: 

 główny wyłącznik prądu przy skrzynce akumulatorowej. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu ponieważ pojazdy nowej generacji posiadają 

zabezpieczenia elektroniczne instalacji elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany pojazd nie posiadał głównego wyłącznika prądu 

przy skrzynce akumulatorowej. 

Dodatkowe wyposażenie podwozia: 

 przednia i tylna belka przeciwnajazdowa. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu o tylnej belce przeciwnajazdowej ponieważ 

w pojeździe śmieciarka z tylnym zasypem technicznie nie ma możliwości zastosowania 

proponowanego rozwiązania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis o wyposażeniu pojazdu w tylną belkę przeciwnajazdową. 

 zaczep do holowania z przodu i z tyłu pojazdu. 
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Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu o zaczepie do holowania z tyłu pojazdu z uwagi na 

brak technicznych możliwości proponowanego rozwiązania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis o wyposażeniu pojazdu w zaczep do holowania z tyłu pojazdu. 

 sterowanie zawieszenia pneumatycznego z pilota. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu o pilocie ponieważ zawieszenie pneumatyczne jest 

regulowane automatycznie w zależności od obciążenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis o wyposażeniu pojazdu w pilot do sterowania zawieszeniem 

pneumatycznym. 

Oświetlenie: 

 lampy tylne montowane na wspornikach wyposażone w osłony metalowe. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na lampy tylne montowane na zabudowie ponieważ 

technicznie jest nie możliwe proponowane rozwiązanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na lampy tylne montowane na zabudowie. 

 min. 1 reflektor roboczy na tylnej ścianie kabiny. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na min. 1 reflektor roboczy zamontowany na tylnej części 

zabudowy z uwagi zasłonięcie tylnej ściany kabiny przez zabudowę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na min. 1 reflektor roboczy zamontowany na tylnej 

części zabudowy. 

Koła/felgi/opony: 

 pełnowymiarowe koło zapasowe. 

Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez koła zapasowego z uwagi na brak miejsca montażu 

koła w pojeździe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby koło zapasowe było na stałe zamontowane w pojeździe. 

Wyposażenie wewnętrzne: 

 podłokietniki w fotelu kierowcy. 

Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez podłokietników w fotelu kierowcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aby zaoferowany pojazd nie posiadał podłokietników w fotelu 

kierowcy. 

 boczna osłona przeciwsłoneczna. 

Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez bocznej osłony przeciwsłonecznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pojazd bez bocznej osłony przeciwsłonecznej. 

Zabudowa/nadwozie: 

 nadwozie /zabudowa/ śmieciarki tylno-załadowczej o pojemności skrzyni ładunkowej od 

20 m
3
 do 25m

3
. 

Czy zamawiający dopuszcza pojemność skrzyni ładunkowej 19 m3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu o pojemności skrzyni ładunkowej 

mniejszej niż określona opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Samochód ciężarowy z zamontowanym urządzeniem hakowym – 1 szt. 

Wymagania podstawowe dotyczące pojazdu: 

 pojazd fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany – rok produkcji min. 2021. 
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Czy zamawiający dopuszcza rok produkcji pojazdu 2020. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu wyprodukowanego przed 2021 rokiem. 

Układ paliwowy: 

 zbiornik paliwa o pojemności min. 120 l – max. 300 l. 

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 315 l. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza pojazdy ze zbiornikiem paliwa o pojemności 315 l. 

Skrzynia biegów: 

 przystawka odbioru mocy, podwójna do posypywarki. 

Czy zamawiający dopuszcza przystawkę odbioru mocy tylko od silnikową, która obsłuży 

urządzenie hakowe oraz posypywarkę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

Platforma burtowa – 1 szt. 

 burty otwierane do dołu i góry. 

Zamawiający wnosi o wykreślenie zapisu burty otwierane do góry z uwagi, że platforma 

będzie obsługiwana przez urządzenie hakowe, które pracuje jako wywrot w pozycji do tyłu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis, aby zaoferowana platforma burtowa posiadała burty otwierane 

do góry. 

3. Samochód typu wywrotka siatkowa - 1 szt.  

Układ paliwowy: 

 zbiornik paliwa o pojemności min. 60 l - max. 80 l. 

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 100 l. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 100 l. 

Układ elektryczny: 

 główny wyłącznik prądu przy skrzynce akumulatorowej. 

Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez głównego wyłącznika prądu przy skrzynce 

akumulatorowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pojazd bez głównego wyłącznika prądu przy skrzynce 

akumulatorowej. 

Dodatkowe wyposażenie podwozia: 

 przednia i tylna belka przeciwnajazdowa. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu o przedniej belce przeciwnajazdowej ponieważ 

w samochodach dostawczych nowej generacji występują zderzaki plastykowe bez wzmocnień 

metalowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis o wyposażeniu pojazdu w przednią belkę przeciwnajazdową. 

 sterowanie zawieszenia pneumatycznego z pilota, 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu ponieważ zamawiający wskazał typ zawieszenia 

mechaniczne i pojazdy o DMC do 3500 kg nie posiadają zawieszeń pneumatycznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis o wyposażeniu pojazdu w sterowanie zawieszenia 

pneumatycznego z pilota. 
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4. Przyczepa do przewozu kontenerów– 1 szt. 

Wymagania: 

 ładowność min. 9 500 kg, 

Czy zamawiający dopuszcza ładowność przyczepy 8300 kg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyczepy o ładowności przyczepy min. 8 300 kg. 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

1) dokumenty niezbędne do rejestracji: świadectwo homologacji podwozia, świadectwo 

homologacji dla kompletnego pojazdu, certyfikat CE dla zabudowy, certyfikat potwierdzający 

spełnienie wymagań normy min. EURO VI D, kartę pojazdu, dokumentację DTR, dokumenty 

pochodzące od Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) - jeżeli są wymagane. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na „świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu 

lub dopuszczenie jednostkowe”, które jest jednoznaczne ze świadectwem homologacyjnym 

pozwalające na rejestrację pojazdu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu  z „świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu” 

na „świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe”. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 9 – Opis 

Przedmiotu Zamówienia – Część nr 1 oraz Załącznika nr 1a.1 – Oświadczenie Wykonawcy – 

Parametry techniczne. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


