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Wykonawcy

Biorący udział w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargl nieograniczonego na'. ,,Zakup
ciqgnika napędowego wozu asenizacyjnego do wyr!,ozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacan w"
Gmina Pacan w jako Zamawlający w w/w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego działając
zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy Prawo zam więn publicznych (ustawa z dnla 29 sĘcznia 2004r. tekst jednolity:
Dz. IJ . z 2070 r. Nr 1 13, poz. 7 59 z p źntejszymi zmianami)

Udziela odpowiedzina wniosek Wykonawcy o zmianę zapis w SIWZ, orazudziela odpowiedzi na pytania
jakie wpłynęły do Zamawiającego:

1. TreŚć proponowanej zmtany SIWZ:
Proszę o zmianę w SIWZ dotyczącą:
Ogumienie:
Dopuszcza się:
- koła przednie min I4,9lR 24 380 R 24 (380 mm)
- koła tylne min l8,9/R 34 480 R 3a (a80mm)

Uzasadnienie
Przeznaczenie zgodnie z projektęm PRow _ ciągnik napędowy woztl asenizacyjnego do wylvozu nieczystości
płynnych na terenie Gminy Pacan w' biorąc pod uwagę masę zestawu (ciągnik i woz asenizacyjny) oraz falr.].' że
niejednokrotnie wyw z nieczystości płynnychbędzle miał miejscę na terenię o r Żnej gęstości podłoŻa zalecanę
jest zastosowanie w ciągniku napędowym do wozu asenizacyjnego szerokiego ogumienia w cęlu maksymalnego
ograntczenia strat zwlązanych zę szkodami powstałymi w trakcie w/w wywoztl. Zastosowanie standardowego -
wąskiego ogumienia przy dużej masie własnej zestawu powoduje znacznę"trudności w manęwTowaniu na
grząskim gruncie oraz naraŻa na w1płatę odszkodowari za zniszczone np. podjazdy czy teŻ drogi dojazdowej do
posesji.
Jędnocześnie zastosowanie dodatkowego standardu w rozmlarze felg R 34 z zachowaniem minimalnej
szerokości opon (a80mm) pozwoli zaoferować zamawiającemu pozajednym modelem marki ZETOR' większy
wybor ciągnik w spełniających kryteria zawartę w SIWZ.

Ad 1. Po przeprowadzonej analizię wniosku Wykonawcy o zmianę SIWZ, Zamawiający lznał iz wnioskowane
zmiany sąbezzasadne.
Zamawlający w opisie przedmiotu zam wienia określił minimalną szerokość i średnicę ogumienia, dopuszczalnę
jest zatem zaofęrowanie ogumienia szerszego nlŻ minimalne podane w SIWZ.

Wyjaśnienia zawarte w niniejszym piŚmie, sąwiąŻącę dla Wykonawc w i stanowią integralną część SIWZ.
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