
      

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  ZP-URB-5/2021 na  
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU NA POTRZEBY URBIS SP. Z O.O. 3 SZT. 
FABRYCZNIE NOWYCH, NIE STARSZYCH NIŻ Z 2021 R. SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH/ URZĄDZEŃ 
SPECJALISTYCZNYCH: 

— ŁADOWARKA KOŁOWA- 1 SZT (DALEJ „SAMOCHÓD” LUB „PRZEDMIOT LEASINGU”) – SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ, 

— SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYPU WYWROTKA DO JAZDY W TRUDNYM TERENIE 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 2 ZADANIA. 

— MOBILNY PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 3 ZADANIA. 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 

zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

 
PYTANIE 1 : 

 W opisie osprzętu Zamawiający określił centralne smarowanie jako ręczne. Zwracam się z prośbą o 

dopuszczenie ładowarki z centralnym smarowaniem automatycznym 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza ładowarkę z centralnym smarowaniem automatycznym. 

 

PYTANIE 2 : 

 

"Wyposażenie pakiet części" Zamawiający ma tu na myśli podstawowe części zamienne niezbędne w 

codziennej obsłudze (komplet żarówek, bezpieczniki itp).  

ODPOWIEDŹ: 

"Wyposażenie pakiet części" Zamawiający ma tu na myśli podstawowe części zamienne niezbędne w 

codziennej obsłudze (komplet żarówek, bezpieczniki itp). 
 

 

PYTANIE 3 : 

Zwracam się z prośbą o rozszerzenie opisu fotela operatora o zawieszenie pneumatyczne. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym.  

PYTANIE 4 : 

Proszę o określenie długości trwania gwarancji na przesiewacz. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Okres gwarancji min.24 miesiące. 

 

 

 

 



PYTANIE 5 : 

 

Czy zgadzają się Państwo na dostawę przesiewcza o szerokości transportowej 2550 mm – 

szerokość taka jest dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych bez dodatkowych 

zezwoleń. 

ODPOWIEDŹ: 

TAK 

 

PYTANIE 6 : 

Proszę o informację, czy wymagają Państwo układu automatycznego oczyszczania chłodnicy 

silnika? 

ODPOWIEDŹ: 

TAK 

 

PYTANIE 7 :      

 

  Proszę o podanie nazwy systemu GPS, z jakim Państwo są związani umową na monitoring. 

Prosimy o zgodę, na montaż systemu do 30 dni po dostawie przesiewacza na teren Zamawiającego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

TAK. Firma TEKOM Technologia RADOM 

PYTANIE 8 :  

W opisie przedmiotu zamówienia dla części III piszą Państwo: 

Rodzaje sit bębnowych  

do przesiewacza 2 szt.  

a) Sito 10 mm  

b) Sito 20 mm  

Grubość bębna nie mniejsza niż 8 mm,  

  

Czy dopuszczają Państwo dostarczenie sita bębnowego o perforacji kwadratowej 10mm i grubości poszycia 

6mm. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest to, że masa sita bębnowego o tak małym rozmiarze oczka jest 

dosyć duża co powoduje nadmierne obciążenie przesiewacza oraz spadek jego wydajności. Przy tak małych 

perforacjach wskazane jest stosowanie mniejszej grubości poszycia bębnowego. 

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla sita o perforacji 10 mm. 

 


