
                           

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

         Dotyczy:   postępowania  przetargowego ZP – URB-12 /2016 na dostawę:  
                         1 szt.  mobilnego  rozdrabniacza wolnoobrotowego .

                                 URBIS Spółka z o. o. w  Gnieźnie  podaje do wiadomości, że 
                       w trakcie procedury  dotyczącej w/w zadania wpłynęły zapytania, na 
                       które Zamawiający udzielił odpowiedzi poniższych odpowiedzi:       

 Odpowiedzi na pytania tyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostawy 
Fabrycznie nowego Mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego (produkcja 2016) – 1 szt.

Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny z jedną stopą podporową zainstalowaną z 
przodu maszyny?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie: Maszyna przewidziana jest również do pracy na terenie nieutwardzonym przez 
co niestabilnym.

Pytanie nr 2. 
Czy Zamawiający dopuszcza zderzak tylny demontowany (na szybkozłączach)?
Odpowiedź:
Tak  dopuszcza. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3. 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny wyposażonej w zawieszenie pneumatyczne?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie: Rozdrabniacz często będzie zmieniał swoje miejsce pracy na terenie zakładu, 
przy zastosowaniu pneumatycznego zawieszenia konieczne jest podłączanie do pojazdu 
posiadającego wyprowadzenie układu pneumatycznego co wyklucza transport ładowarką.

Pytanie nr 4. 
Czy zamawiający dopuszcza dostawę rozdrabniacza z jednym wałem rozdrabniającym 
wyposażonym w 30 wymiennych zębów?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie: Planowane prace związane z rozdrabniaczem obejmują wiele rodzajów 
odpadów i różnią się one zarówno wielkością, gęstością i twardością. Rozwiązanie 
jednowałowego rozdrabniacza jest dla zakładu niewystarczające.



Pytanie nr 5. 
Czy zamawiający dopuszcza aby dostarczona maszyna nie była wyposażona w belkę łamiącą 
pomiędzy wałami?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie: Belka łamiąca jest wyposażeniem dodatkowym, demontowalnym, które może 
np. służyć jako element dorozdrabniający w zależności od rozdrabnianego materiału.

Pytanie nr 6. 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny z systemem opróżniania z wykorzystaniem 
dwóch przenośników (poziomego i wznoszącego) o szerokości 1000 mm?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie: Zastosowanie dwóch przenośników podwaja ilość wałów, napędów, łożysk.
Szerokość taśmy ma istotny wpływ na wydajność maszyny zmniejszenie jej jest nie 
korzystne.

Pytanie nr 7. 
Czy Zamawiający dopuszcza jedną prędkość regulacji transportu?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie: Regulacja prędkości transportu umożliwia dłuższe użytkowanie maszyny w 
jednym miejscu bez konieczności jej przestawiania lub odwożenia rozdrobnionego odpadu. 
Przydatna jest również przy bezpośrednim załadunku na samochody lub kontenery. Regulacja
prędkości ułatwia  pracę z innymi maszynami np. przesiewacz.

Pytanie nr 8. 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia w czasie do 16 tygodni od podpisania 
umowy?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.




