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Do wszystkich wykonawców 
 
 
dot.: przetargu nieograniczonego ZP-1/2018 na zadanie: „Leasing z dostawą nowego pojazdu 
komunalnego typu śmieciarka .” 
 
            Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579),  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba  zwane dalej 
Zamawiającym udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 60 miesięcy, w tym samym 
czasie zamierza on uiścić 60 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną 
ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści 
zatem 59 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup 
(depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego 
sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim 
liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesięcy. 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ zał. nr 1 (szczegółowa charakterystyka 
przedmiotu zamówienia) i zał.nr 4 (formularz ofertowy) . 
 
Pytanie 2: 
Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania 
aneksu/dodatkowych postanowień umownych, w którym zostaną zawarte ogólne warunki 
umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty 
publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą  mieć pierwszeństwo stosowania przed 
dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. 
Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, zgodnie z którym zostanie podpisany Akt umowy 
wymieniający wszystkie dokumenty składające się na umowę, w tym:  



1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i warunki określone w załączniku nr 1 do 
SIWZ, 2) umowa według wzoru przedłożonego przez Finansującego, 3) inne dokumenty 
Finansującego, jak: ogólne warunki umów, regulaminy, cenniki itp., oraz wprowadzający ich 
hierarchię poprzez wyraźne wskazanie, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 
dokumentami wymienionymi w pkt 1) – 3) pierwszeństwo będą mają dokumenty ujęte w 
wyżej, tj. w punkcie wcześniejszym. 
 
Pytanie 3: 
Czy zamawiający zgodzi się podpisać standardowy wzór umowy leasingu stosowany przez 
wykonawcę ? 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający podpisze umowę zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 16 oraz odpowiedzią na pytanie 2. 
 
Pytanie 4: 
Czy zamawiający akceptuje poniesienie opłat za rejestrację samochodu; podatek drogowy (raz 
w roku czy w rozbiciu na miesięczne raty)? 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Opłata za rejestrację samochodu i podatek drogowy raz w roku. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający zaakceptuje prawne zabezpieczenie umowy w formie weksla in blanco i 
deklaracji wekslowej? 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający nie dopuszcza weksla in blanco zgodnie z zapisami SIWZ, zał. 1 pkt.V, ppkt 12. W 
konsekwencji weksel in blanco i deklaracja wekslowa nie są akceptowalne. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z zabudową o kształcie owalnym oraz podłogą w 
kształcie kila? 
Owalny kształt zabudowy zmniejsza jej masę  własną, ułatwia utrzymanie czystości na zewnątrz 
zabudowy oraz ułatwia umieszczenie ewentualnych reklam lub danych firmy Zamawiającego. 
Natomiast podłoga wykonana w kształcie kila zapewnia optymalne gromadzenie odcieków. 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z zabudową o kształcie owalnym oraz podłogą w 
kształcie kila. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z zabudową w kolorze białym? 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z zabudową w kolorze białym. 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuści dostawę zabudowy bez dodatkowego zbiornika grawitacyjnego na 
odcieki? 
Zabudowa, którą zamierzamy Państwu zaoferować posiada dno skrzyni ładunkowej 
wyposażone w zbiornik na odcieki wraz z zaworem oraz wężem spustowym. 
Dodatkowo jako przystosowanie uszczelnienie pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem 
zamocowany jest gumowy profil. 
Odpowiedź na pytanie 8: 
Zamawiający dopuszcza dostawę zabudowy bez dodatkowego zbiornika grawitacyjnego na 
odcieki w przypadku gdy dno skrzyni ładunkowej wyposażone jest w zbiornik na odcieki wraz z 



zaworem oraz wężem spustowym i dodatkowo zamocowanym gumowym profilem jako 
uszczelnieniem pomiędzy skrzynią ładunkową, a odwłokiem. 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z bezpłatną gwarancją na podwozie i zabudowę 
podlegającą ocenie, lecz z odpłatną obsługą serwisową: koszty materiałów, robocizna i dojazd 
do serwisu pod stronie Zamawiającego? 
Odpowiedź na pytanie 9: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ załącznik nr 1 pkt II „Wykonawca zapewni bezpłatne 
serwisowanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji. Bezpłatne serwisowanie obejmuje 
koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych, a także koszt robocizny oraz 
przeglądów technicznych i napraw bieżących, które nie wynikły z winy Zamawiającego tj. 
eksploatacji przedmiotu zamówienia niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi 
lub innych dokumentach przekazanych wraz z przedmiotem zamówienia.” 
Dojazd do serwisu po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Tabeli 
Opłat i Prowizji oraz Umowy Leasingu obowiązującej u Wykonawcy/Finansującego za 
dodatkowe czynności związane z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez 
Wykonawcę/Finansującego na wniosek Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie 10: 
Tak, Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji oraz 
Umowy Leasingu obowiązującej u Wykonawcy/Finansującego za dodatkowe czynności 
związane z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez Wykonawcę/Finansującego na 
wniosek Zamawiającego. 
 
Pytanie 11: 
Prosimy o informację, czy Zmawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy/Finansującego 
zabezpieczenie np. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową? 
Odpowiedź na pytanie 11: 
Zamawiający nie dopuszcza weksla in blanco zgodnie z zapisami SIWZ, zał. 1 pkt. V, ppkt 12. W 
konsekwencji weksel in blanco i deklaracja wekslowa nie są akceptowalne. 
 
Pytanie 12: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu Leasingu po 
zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących 
Wykonawcy/Finansującemu zgodnie z zawartą umową. 
Odpowiedź na pytanie 12: 
Tak, Zamawiający wykupi Przedmiot Leasingu po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie 
wszystkich należności przysługujących Wykonawcy/Finansującemu zgodnie z zawartą umową. 
 
Pytanie 13: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP oraz w przypadku zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego? 
Odpowiedź na pytanie 13: 
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień 
umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Co 
obejmuje zmianę VAT (art. 142 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP). 
 



Pytanie 14: 
Prosimy o informację, czy Finansujący/Wykonawca będzie mógł dokonać cesji wierzytelności z 
umowy bez zgody Zamawiającego na bank finansujący Wykonawcy? 
Odpowiedź na pytanie 14: 
Nie. Finansujący/Wykonawca nie będzie mógł dokonać cesji wierzytelności z umowy bez zgody 
Zamawiającego na bank finansujący Wykonawcy. 
 
Pytanie 15: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja na Przedmiot Zamówienia 
została udzielona przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego wykonywana. 
Finansujący wyjaśnia przy tym, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy 
wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich Klientów; nie prowadzi 
produkcji rzeczy na potrzeby świadczonych usług leasingu oraz nie świadczy usług związanych z 
ich serwisem lub naprawą. 
W przedmiotowym postępowaniu, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na niniejszy 
wniosek, Wykonawca zamierza zawrzeć umowę ze Sprzedawcą Przedmiotu Zamówienia. 
Sprzedawca udzieli gwarancji w zakresie co najmniej odpowiadającym wymaganiom 
wynikającym z SIWZ oraz będzie wykonywał wszelkie czynności związane z serwisem.  
Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności Przedmiotu 
Zamówienia na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego przejdą wszelkie 
uprawnienia wynikające z tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z gwarancji, wobec czego 
zgoda Zamawiającego na wnioski objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden sposób nie 
wpłynie negatywnie na dotychczasowe wymagania opisane w specyfikacji przedmiotowego 
zamówienia w zakresie gwarancji. 
Odpowiedź na pytanie 15: 
Dopuszcza się gwarancję producenta dla podwozia i zabudowy na warunkach określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 16: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty rat leasingowych na 
podstawie e-faktury?  
Odpowiedź na pytanie 16: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty rat leasingowych na podstawie e-faktury. 
 
Pytanie 17: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie płacił opłaty leasingowe zgodnie z 
Harmonogramem opłat leasingowych? 
Odpowiedź na pytanie 17: 
Tak, Zamawiający będzie płacił opłaty leasingowe zgodnie z harmonogramem opłat 
leasingowych. 
 
Pytanie 18: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie leasingu wartość rat będzie zmieniała się w przypadku 
zmian stawki WIBOR 1M. 
Odpowiedź na pytanie 18: 
Tak, w okresie leasingu wartość rat będzie zmieniała się w przypadku zmian stawki WIBOR 1M. 
 
Pytanie 19: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokona płatności pierwszej raty w miesiącu odbioru 
Przedmiotu Zamówienia. 



Tak, Zamawiający może dokonać płatności pierwszej raty w miesiącu odbioru Przedmiotu 
Zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie 19: 
 
Pytanie 20: 
Prosimy o potwierdzenie, iż opłata inicjalna zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty 
podpisania UL. 
Odpowiedź na pytanie 20: 
Tak. 
 
Pytanie 21: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć 
Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składki najpóźniej w dniu rejestracji Przedmiotu Leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową, 
co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej. 
Odpowiedź na pytanie 21: 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z 
potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji Przedmiotu Leasingu jednakże 
nie wcześniej niż 7 dni przed wydaniem pojazdu i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu  
danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia (w szczególności nr vin) co najmniej 3 
dni robocze przed rejestracją. 
 
Pytanie 22: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować: 
a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 
b) brak franszyzy redukcyjnej; 
c) wykup amortyzacji części; 
d) likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur); 
e) płatność składki jednorazowo. 
Odpowiedź na pytanie 22: 
Tak, polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować powyższe pozycje. 
 
Pytanie 23: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku niedostarczenia Wykonawcy wyżej wymienionych 
polis i dowodów zapłaty, Wykonawca będzie miał prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia 
Przedmiotu Zamówienia i uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie 23: 
Tak. 
 
Pytanie 24: 
Prosimy o informację, czy w formularzu ofertowym, poza ratami i wartością wykupu 
Zamawiający wymaga uwzględnienia Opłaty inicjalnej? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, 
prosimy o stosowną modyfikację formularza ofertowego. 
Odpowiedź na pytanie 24: 
Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza modyfikację SIWZ. 
 
Pytanie 25: 
Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie poprzez „inne opłaty” wskazane w formularzu 
ofertowym. 
Odpowiedź na pytanie 25: 



Przez inne opłaty Zamawiający rozumie: inne opłaty ciążące na Zamawiającym w tym 
wynikające z tabeli opłat i prowizji oraz umowy leasingu obowiązujące u Wykonawcy naliczane 
bez związku z ewentualnymi zmianami umowy i niezależnie od ewentualnego naruszenia przez 
Zamawiającego warunków umowy celem uniknięcia wątpliwości. Opłata za rejestrację pojazdu 
i podatek od środków transportowych nie podlegają ujęciu w tej pozycji. 
 
Pytanie 26: 
Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność dokonania 
analizy warunków SIWZ oraz uzyskania przez Wykonawcę/Finansującego zgód korporacyjnych 
na złożenie oferty przetargowej, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę terminu 
składania ofert na dzień 14 listopada 2018 r.  
Odpowiedź na pytanie 26: 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 14 listopada 2018 r Zamawiający na 
stronie internetowej zamieszcza modyfikację SIWZ. 
Zamawiając zamieści na portalu UZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
Pytanie 27: 
Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie pytania, odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści 
SIWZ stanowią integralną część SIWZ 
 
Odpowiedź na pytanie 27: 
Tak 
 
Pytanie 28: 
Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże 
Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i 
numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.. 
Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków 
wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, zgodnie z art. 8b. ust. 3 pkt 2 i 3, w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w 
związku z art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. nr 166 z 2009 poz. 1317) o zmianie tej 
ustawy i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie 
określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych 
z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001 r. nr 113 poz. 1210 z 
późn. zm.). 
Odpowiedź na pytanie 28: 
Tak, Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące 
zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego 
oraz numeru PESEL. 
 
Pytanie 29: 
Prosimy o informację , czy za potwierdzenie należytego wykonania dostawy, Zamawiający uzna 
protokół wydania przedmiotu leasingu do używania podpisany bez zastrzeżeń przez 
przedstawicieli stron umowy? 
Odpowiedź na pytanie 29: 
Tak, Zamawiający dopuszcza takie potwierdzenie należytego wykonania dostawy. 
 



Pytanie 30: 
Czy zamawiający dopuści ofertę , w której kalkulacja kosztów leasingu będzie oparta na stałej 
stopie procentowej.  
Uzasadnienie: Takie rozwiązanie powoduje niezmienność kosztów finansowych w czasie 
trwania umowy oraz niezmienność rat miesięcznych bez zwiększenia kosztów finansowych , co 
dla Zamawiającego jest korzystne.  
Odpowiedź na pytanie 30: 
Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 1 pkt V ppkt 2  -  Leasing operacyjny oparty o zmienną stopę 
WIBOR 1M. 
 
Pytanie 31: 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na 
zasadzie równoważności kalkulacji oferty  opartej o zmianę stopy redyskonta weksli ? 
Uzasadnienie: Dopuszczenie jedynie ofert opartych o stopę zmienną opartą o WIBOR 1M 
ogranicza konkurencję jedynie do firm leasingowych stosujących takie rozwiązanie. 
Odpowiedź na pytanie 31: 
Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 1 pkt V ppkt 2  -  Leasing operacyjny oparty o zmienną stopę 
WIBOR 1M. 
 
Pytanie 32: 
Czy Zamawiający potwierdza, iż, z uwagi na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na 
przedmiot zamówienia, wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
rękojmi? 
Odpowiedź na pytanie 32: 
Nie. Zamawiający nie potwierdza, iż z uwagi na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na 
przedmiot zamówienia, wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
rękojmi. 
 
Pytanie 33: 
Czy Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę, by czas reakcji serwisu na powiadomienie o 
awarii/usterce w zakresie ustalenia trybu działań serwisu wynosił 24 godziny (dni robocze) od 
momentu zgłoszenia, a czas przystąpienia do naprawy, tj. reakcji serwisu na powiadomienie o 
awarii/usterce, której celem jest ustalenie okoliczności dotyczących awarii/usterki i sposobu jej 
usunięcia oraz oszacowanie wymaganych umiejętności technicznych i niezbędnych części 
zamiennych, wynosił 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia? 
Odpowiedź na pytanie 33: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 34: 
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
• III. Serwis: 
- Czas naprawy awarii/usterki maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia. 
Czy Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na wykreślenie określonego tu maksymalnego 
terminu naprawy awarii/usterki? Wykonawca wskazuje, iż nie jest możliwe określenie z góry 



minimalnego czasu naprawy dla wszystkich rodzajów awarii/usterek, jakie mogą zostać 
zgłoszone. 
Odpowiedź na pytanie 34: 
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ zał. 1. 
 
Pytanie 35: 
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
• III. Serwis: 
- W przypadku niemożliwości naprawy awarii w ciągu 3 dni roboczych Wykonawca bezpłatnie 
udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by Wykonawca był zobowiązany bezpłatnie udostępnić 
Zamawiającemu pojazd zastępczy w przypadku awarii, która spowodowałaby konieczność 
przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze tj. poniedziałek - piątek godz. 
07-16.00), licząc od momentu podjęcia naprawy? 
Odpowiedź na pytanie 35: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 36: 
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
• IV. Wydanie przedmiotu zamówienia 
- Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, gdy stwierdzi jego wady lub 
nie będzie on odpowiadał warunkom określonym w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 
Czy Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę, by w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu 
umowy w toku czynności odbioru wyznaczy termin na usunięcia stwierdzonych wad 
przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź na pytanie 36: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 37: 
Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 31.12.2018? 
Odpowiedź na pytanie 37: 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty podpisania umowy – SIWZ pkt 3. 
 
Pytanie 38: 
Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw osi pojazdu min 3120 mm (pomiędzy pierwszą osią, a 
drugą)? 
Odpowiedź na pytanie 38: 
Tak, Zamawiający dopuszcza rozstaw osi pojazdu min 3120 mm (pomiędzy pierwszą osią, a 
drugą). 
 
Pytanie 39: 
Czy Zamawiający dopuszcza nośność osi tylnej napędowej min 12 000 kg? 
Odpowiedź na pytanie 39: 
Tak, Zamawiający dopuszcza nośność osi tylnej napędowej min 12 000 kg. 



 
Pytanie 40: 
Czy Zamawiający dopuszcza jednoczęściowy zderzak przedni? 
Odpowiedź na pytanie 40: 
Tak, Zamawiający dopuszcza jednoczęściowy zderzak przedni. 
 
Pytanie 41: 
Czy Zamawiający dopuszcza silnik o pojemności 8700 cm³? 
Odpowiedź na pytanie 41: 
Tak, Zamawiający dopuszcza silnik o pojemności 8700 cm³. 
 
Pytanie 42: 
Czy Zamawiający dopuszcza zautomatyzowaną skrzynię biegów? 
Odpowiedź na pytanie 42: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza zautomatyzowanej skrzyni biegów. 
 
Pytanie 43: 
Czy Zamawiający dopuszcza podwozie bez systemu Hill Holder – systemu  zapobiegającemu 
staczaniu się pojazdu na wzniesieniach? 
Odpowiedź na pytanie 43: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza podwozie bez systemu Hill Holder – systemu  
zapobiegającemu staczaniu się pojazdu na wzniesieniach. 
 
Pytanie 44: 
Czy Zamawiający dopuszcza akumulatory 170 Ah? 
Odpowiedź na pytanie : 
Tak, Zamawiający dopuszcza akumulatory 170 Ah. 
 
Pytanie 45: 
Czy Zamawiający dopuszcza kabinę dzienną 3 osobową z układem siedzeń 1+1+1? 
 
Odpowiedź na pytanie 45: 
Tak, Zamawiający dopuszcza kabinę dzienną 3 osobową z układem siedzeń 1+1+1. 
 
Pytanie 46: 
Czy Zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgielnych zamontowanych z przodu pojazdu? 
Odpowiedź na pytanie 46: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza brak świateł przeciwmgielnych zamontowanych z przodu 
pojazdu 
 
Pytanie 47: 
Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę skrzyniową  o owalnych kształtach wykonaną z 
jednolitych blach? 
Odpowiedź na pytanie 47: 



Tak, Zamawiający dopuszcza zabudowę skrzyniową  o owalnych kształtach wykonaną z 
jednolitych blach. 
 
Pytanie 48: 
Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę – skrzynię ładunkową nieożebrowaną profilem 
zamkniętym? 
Odpowiedź na pytanie 48: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zabudowę – skrzynię ładunkową nieożebrowaną profilem 
zamkniętym. 
Pytanie 49: 
Czy Zamawiający dopuszcza pojemność zabudowy 17 m³? 
Odpowiedź na pytanie 49: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza pojemność zabudowy 17 m³. Minimalna poj. zabudowy 
19,5m3. 
 
Pytanie 50: 
Czy Zamawiający dopuszcza podłogę wanny zasypowej wykonaną ze stali o twardości min. 
HB400 i grubości min. 8 mm? 
Odpowiedź na pytanie 50: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza podłogi wanny zasypowej wykonanej ze stali o twardości min. 
HB400 i grubości min. 8 mm. 
 
Pytanie 51: 
Czy Zamawiający odstąpi od spełnienia warunku, iż cała wanna zasypowa musi być wykonana z 
blachy trudnościeralnej o grubości min. 8 mm? 
Odpowiedź na pytanie 51: 
Nie. Zamawiający nie odstępuje od warunku, iż cała wanna zasypowa musi być wykonana z 
blachy trudnościeralnej o grubości min. 8 mm. 
 
Pytanie 52: 
Czy Zamawiający dopuszcza brak systemu automatycznego blokowania i odblokowywania 
odwłoka? 
Odpowiedź na pytanie 52: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza braku systemu automatycznego blokowania i odblokowywania 
odwłoka. 
 
Pytanie 53: 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie pompy hydraulicznej przez inne systemy niż sprzęgło 
elektromagnetyczne? 
Odpowiedź na pytanie 53: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza włączenia pompy hydraulicznej przez inne systemy niż 
sprzęgło elektromagnetyczne. 
 
 



Pytanie 54: 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz ze śmieciarką: 

 dopuszczenia jednostkowego, jako rozwiania równoważnego dla świadectwa 
homologacji  dla kompletnego pojazdu? 

 schematów elektrycznych i hydraulicznych tylko dla zabudowy? 
Odpowiedź na pytanie 54: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz ze śmieciarką: dopuszczenia jednostkowego, jako 
rozwiania równoważnego dla świadectwa homologacji  dla kompletnego pojazdu. 
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenie wraz ze śmieciarką schematów elektrycznych i 
hydraulicznych tylko dla zabudowy. 
 
Pytanie 55: 
Czy Zamawiający dopuszcza podłogę w kształcie owalnym? 
Odpowiedź na pytanie 55: 

Tak, Zamawiający dopuszcza podłogę w kształcie owalnym. 
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    Prezes Zarządu 
             (…) 
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