Urząd Gminy Lubin - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel./fax 76/84-03-129, tel. 84-03-157, fax 76/84-03-140,

OR.271.36.2018

Lubin, dnia 23.07.2018 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO
URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
MIN. 19000 KG.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień treści SIWZ, oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego – www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl i tablicy ogłoszeń.
Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: 30.07.2018 r. do godz. 11,00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.07.2018 r. o godz. 11,15. Miejsce składania i otwarcia ofert
nie ulega zmianie.
Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuszcza moment obrotowy żurawia min. 11,7 kNm?”
Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wskazał moment obrotowy żurawia

min. 17,70 kNm.
Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału II pkt. 1.3 dotyczące momentu obrotowego żurawia na min.
11,7 kNm.
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuszcza na wysięgu 7,50 m udźwig żurawia 1040 kg?”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza na wysięgu 7,50 m udźwig żurawia 1040 kg.
Pytanie 3: „Czy Zamawiający przewiduje obsługiwanie żurawiem pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów typu iglo lub dzwon? W specyfikacji nie jest wyraźnie określone wyposażenie żurawia w urządzenie
do obsługiwania pojemników tj. otwieradło.”
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje obsługiwanie żurawiem pojemników do selektywnej

zbiórki odpadów typu iglo lub dzwon. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do obsługi kontenerów KP7, KP10, KP17 i
KP24.

Pytanie 4: „Czy zamawiający dopuści podwozie z dopuszczalną masą całkowitą wynoszącą 18 000kg?
Polskie prawo dopuszcza maksymalną masę całkowitą pojazdu dwuosiowego maksymalnie do 18 000kg? ”
Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wskazał dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą min. 19000

kg. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wzór umowy w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej na
18000 kg.

Pytanie 5: „Czy zamawiający dopuści podwozie wyposażone w zbiornik paliwa o pojemności 150 litrów,
wlew paliwa zamykany na kluczyk?”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podwozia wyposażonego w zbiornik paliwa o pojemności

150 litrów, wlew paliwa zamykany na kluczyk.

Pytanie 6: „Czy zamawiający dopuści podwozie wyposażone w zbiornik płynu AdBlue o pojemności 10 l,
korek zbiornika AdBlue zamykany?”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podwozia wyposażonego w zbiornik płynu AdBlue o

pojemności 10 l, korek zbiornika AdBlue zamykany.

Pytanie 7: „Czy zamawiający dopuści podwozie wyposażone w tylne zawieszenie pneumatyczne? Podwozie
z takim zawieszeniem jest lżejsze, stabilniejsze podczas jazdy i tańsze w eksploatacji z powodu niższych
stawek podatku drogowego.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwozie wyposażone w tylne zawieszenie pneumatyczne.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:
1. Zamawiający dokonuje zmiany nazwy zadania w następujący sposób:
jest:
„DOSTAWA
FABRYCZNIE
NOWEGO
SAMOCHODU
CIĘŻAROWEGO
ZABUDOWANEGO
URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
MIN. 19000 KG”;
powinno być:
„DOSTAWA
FABRYCZNIE
NOWEGO
SAMOCHODU
CIĘŻAROWEGO
ZABUDOWANEGO
URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 18000 KG”.
Zamawiający dokonuje zmiany nazwy zadania w następujących miejscach:
a) na pierwszej stronie SIWZ (strona tytułowa),
b) w Rozdziale XIII pkt. 11 SIWZ,
c) w Załącznikach nr 1,2,3,4, i 5 SIWZ (zmienione załączniki zostaną opublikowane na stronie www.bip.uglubin.dolnyslask.pl),
d) w Ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w Rozdziale II pkt 1 SIWZ oraz w ogłoszeniu
o zamówieniu, w następujący sposób:
w Rozdziale II pkt 1 SIWZ jest:
„1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego (rocznik 2017 lub 2018) o dopuszczalnej masie całkowitej 19000 kg wraz
z zamontowanymi fabrycznie nowymi urządzeniami w postaci :
a) urządzenia hakowego,
b) dźwigu typu żuraw.
Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do obsługi dwóch Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin.”
w Rozdziale II pkt 1 SIWZ powinno być:
„1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego (rocznik 2017 lub 2018) o dopuszczalnej masie całkowitej 18000 kg wraz
z zamontowanymi fabrycznie nowymi urządzeniami w postaci :
a) urządzenia hakowego,
b) dźwigu typu żuraw.
Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do obsługi dwóch Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin.”

3. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w Rozdziale II pkt 1.3 SIWZ oraz w
ogłoszeniu o zamówieniu, w następujący sposób:
w Rozdziale II pkt 1.3 SIWZ jest:
„1.3 Wymagania (parametry) techniczne urządzenia dźwigowego typu żuraw:
- żuraw ogólnego przeznaczenia 6 funkcyjny,
- sterowanie żurawiem usytuowane po prawej i lewej stronie pojazdu,
- wyposażony w hydrauliczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem,
- wyposażony w system zwiększający szybkość wysuwu ramion teleskopowych,
- nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie, wyposażone w czujnik informujący o
ich poprawnym złożeniu do transportu,
- masa własna urządzenia od 800 kg do 1000 kg,
- max. moment udźwigu: 81 kNm,
- moment obrotowy żurawia min. 17,70 kNm,
- wysięg hydrauliczny od 5,80 m do 7,70 m,
- min. wysięg przy udźwigu: 2,00 m – 3900 kg,
2,20 m – 3500 kg,
3,80 m – 2100 kg,
5,60 m – 1400 kg,
7,70 m – 1040 kg.”
w Rozdziale II pkt 1.3 SIWZ powinno być:
„1.3 Wymagania (parametry) techniczne urządzenia dźwigowego typu żuraw:
- żuraw ogólnego przeznaczenia 6 funkcyjny,
- sterowanie żurawiem usytuowane po prawej i lewej stronie pojazdu,
- wyposażony w hydrauliczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem,
- wyposażony w system zwiększający szybkość wysuwu ramion teleskopowych,
- nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie, wyposażone w czujnik informujący o
ich poprawnym złożeniu do transportu,
- masa własna urządzenia od 800 kg do 1000 kg,
- max. moment udźwigu: 81 kNm,
- moment obrotowy żurawia min. 11,7 kNm,
- wysięg hydrauliczny od 5,80 m do 7,70 m,
- min. wysięg przy udźwigu: 2,00 m – 3900 kg,
2,20 m – 3500 kg,
3,80 m – 2100 kg,
5,60 m – 1400 kg,
7,70 m – 1040 kg.”
4. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 1 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:
w § 1 ust. 1 wzoru umowy jest:
„1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym i żurawiem o dopuszczalnej masie
całkowitej min. 19000 kg, rok produkcji 2017 lub 2018.”
w § 1 ust. 1 wzoru umowy powinno być:
„1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym i żurawiem o dopuszczalnej masie
całkowitej 18000 kg, rok produkcji 2017 lub 2018.”

Uzasadnienie:
W SIWZ oraz we wzorze umowy błędnie wpisano dopuszczalną masę całkowite pojazdu, tj. było
min. 19000 kg powinno być 18000 kg. Zgodnie z polskim prawem tj. Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U
z 2016r. Poz. 2022 z póź. zm.) §3 ust. 1 pkt. 8 „dopuszczalna masa całkowita pojazdu
(…) nie może przekroczyć dla pojazdu samochodowego o dwóch osiach, innego niż autobus – 18 ton”.

z up. WÓJTA
/-/ Mariola Gaj-Łopaczyńska
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

Załączniki:
1. Poprawione_Zał. do SIWZ od nr 1 do 5 w wersji edytowalnej.
2. Poprawiony wzór umowy (zał nr 6 do SIWZ).

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy zadali pytania,
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl,
2. Ref. KM,
3. a/a.

