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dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

Dostawa wysokociśnieniowej maszyny do oczyszczania i udrażniania kanalizacji 

sanitarnej do zabudowy na samochodach transportowych wraz z samochodem i kamerą 

oraz dostawa agregatu prądotwórczego 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu:  

 

1. Podana moc agregatu - 25kW jest mocą znamionową PRP, czy maksymalną LTP? 

Odpowiedź: Podana moc agregatu - 25kW jest mocą znamionową PRP. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przyczepy ciężarowej lub podwozia ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przyczepy ciężarowej lub podwozia. 

 

3. Co oznacza wyposażenie przyczepy w burty? Czy chodzi o barierki naokoło platform 

przyczepy, czy o przestrzeń na platformie naokoło zamontowanego agregatu? 

Odpowiedź: Burty aluminiowe o wysokości min. 35 cm, otwierane. 

 

4. Czy Zamawiający wymaga spełnienia wymogu emisji spalin na poziomie stage IIIA 

zgodnie z normami europejskimi? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia wymogu emisji spalin na poziomie stage IIIA 

zgodnie z normami europejskimi 

 

5. Czy Zamawiający wymaga doposażenia agregatu w układ SZR, załączający agregat 

automatycznie w momencie zaniku zasilania na sieci? Jeżeli tak, proszę o parametry 

wyłącznika głównego rozdzielni, do której będzie podłączany agregat prądotwórczy. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga doposażenia agregatu w układ SZR 

 

6. Czy zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i oświadczeniem przez wykonanie 

w okresie ostatnich 12 miesięcy dostaw min. dwóch urządzeń do ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji o wydajności wody min. 70l./min. Oraz min. wartości 170 000 zł lub trzech 

dostaw o wartości 90 000zł. 

Odpowiedź: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

lub wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie wysokociśnieniowej 

maszyny do oczyszczania i udrażniania kanalizacji sanitarnej do zabudowy na samochodach 

transportowych wraz z samochodem i kamerą o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN 

brutto każda. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca 

zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa 

została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagą do oceny spełniania warunku. 

 

 

 



 
 

    

 

2 
Projekt WND-RPSW.04.03.00-26-0052/16  

pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody 
 

 

8. Prosimy o informację jakie napięcie ma mieć cewka elektrozaworu sterującego 

cieśnieniem? 

Odpowiedź: Układ ciśnieniowy ma być sterowany zaworem dwudrogowym o napięciu cewki 

12V. 

 

9. Prosimy o uszczegółowienie sposobu zainstalowania w urządzeniu, pomocniczego 

bębna roboczego z wężem 3/8”? 

Odpowiedź: Pomocniczy bęben z wężem roboczym 3/8” powinien być umieszczony 

poprzecznie do osi urządzenia, na wysuwanej niezależnej ramie z możliwością wysunięcia 

poza samochód, w zakresie od 0 do 135o oraz jej zablokowania w min. 5 pozycjach 

wysunięcia, pod bębnem misa ściekowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie 

ogniowe. 

 

10. Jaką max. długość urządzenia ciśnieniowego mocowanego w samochodzie przewiduje 

Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie ciśnieniowe o długości maksymalnie  

2000 mm. 

 

11. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ oraz informację jaka ma być max. długość 

samochodu? 

Odpowiedź: Zamawiający określił długość całkowitą samochodu na 5800-6000 mm. 

 

12. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie głowicy kamery o odporności do 10 bar, 

jednak bez wewnętrznej kontroli ciśnienia? 

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie kamery z głowicą o odporności 10 bar bez 

wewnętrznej kontroli ciśnienia. 

 

13. Czy zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem przez 

wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy dostaw min. jednej dostawy agregatu o wartości 

min. 40 000zł? 

Odpowiedź: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

lub wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie agregatu 

prądotwórczego o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda. W przypadku 

wykonywania i nie zakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na 

jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość 

ta będzie brana pod uwagą do oceny spełniania warunku. 

 

Wójt Gminy Brody 

 

Marzena Bernat 

 

 


