
   
Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

NIP: 8621576344                                                      Modliborzyce, dnia 22 sierpnia 2022 r.                                                                                        

Znak postępowania: INW.271.1.7.2022 

 

- do wszystkich Wykonawców- 

 

INFORMACJA DO WYKONAWCÓW NR 2 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Gminie Modliborzyce”. 

 

Zamówienie podzielone na części: 

1) część 1 zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie 

w Modliborzyce, realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.   

2) część 2 zamówienia: zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów do odbioru                      

i transportu odpadów komunalnych. 

 

Zamawiający – Gmina Modliborzyce, działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 r. ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, 

udziela odpowiedzi na zadane pytania i wnioski oraz modyfikuje treść SWZ . 

 

Zestaw pytań w zakresie części 1 zamówienia 

 

Pytanie z dnia 19.08.2022 r. 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tradycyjnej technologii oczyszczania ścieków, 

np. w systemie SBR? 

Odpowiedź:  
Zamawiający, informuje że dopuszcza zastosowanie tradycyjnej technologii oczyszczania 

ścieków, np. w systemie SBR. 

 

Zestaw pytań w zakresie części 2 zamówienia 

 

Sprostowanie odpowiedzi Zamawiającego - Informacja do Wykonawców nr 1 z dnia              

19 sierpnia 2022 r. w zakresie części 2 zamówienia 

 

Pytania z dnia 11.08.2022 r.   

 

 specjalistyczny pojazd typu śmieciarka 3-osiowy o zabudowie 22m3  

 

1. Silnik wysokoprężny, 6 cylindrowy o pojemności 10l – 11l  
Czy Zamawiający dopuści pojazd o pojemności silnika 8,7l?  



   
Uzasadnienie:  

Niższa pojemność silnika nie będzie miała przełożenia na osiągi pojazdu, a pozwoli na 

zredukowanie zużycia paliwa.  

Dzięki stosowaniu silników o mniejszej pojemności i zakresie obrotów generujący 

maksymalny moment już od 1100 obrotów na minutę, zapewnia najbardziej optymalne 

zestawienie pojemności do generowanego momentu tworząc jednostkę napędową nie 

obciążoną, przez co mniej awaryjną i bardziej elastyczną dzięki czemu staje się bardziej 

ekonomiczna względem konkurencji.  

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje że dopuszcza i zmienia zapis w załączniku w OPZ w SWZ na pojazd              

o pojemności silnika 8,7l - 11l. 

 

2. 3.Rozstaw osi pojazdu pomiędzy 1 a 2 osią pojazdu max. 3800mm  

Czy Zamawiający dopuści rozstaw osi dłuższy o około 1%? Takie odchylenie nie będzie 

miało żadnego znaczenia na sterowalności czy statyczności pojazdu, a z doświadczenia 

dostawcy różnice w wyprodukowanych pojazdach mogą posiadać odchylenie do 1%,                       

w zależności od ukształtowania podłożona na którym stoi pojazd? 

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje że dopuszcza rozstaw osi pojazdu max. 3850mm.  

 

3. Alternator min. 100 A  

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w alternator o prądzie ładowania 90A? 

Alternator o mniejszym prądzie ładowania może mieć przełożenie na żywotność 

akumulatorów, gdyż specjaliści jasno wskazują że dłuższe ładowanie o mniejszym napięciu 

korzystniej wpływa na żywotność?  

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje że dopuszcza i zmienia zapis w załączniku OPZ w SWZ na pojazd 

wyposażony w alternator o prądzie ładowania min. 90A. 
 

Pytania z dnia 22.08.2022 r.   

 

1. Paragraf 5 ustęp 14; 

Czy Zamawiający dopuści by płatność za realizację zamówienia odbyła się na konto firmy 

zarządzającej finansami Wykonawcy, jest to spółka córka należąca do tej samej grupy 

kapitałowej co wykonawca, w związku z czym faktura częściowa i końcowa będzie zawierała 

nr konta spółki finansowej Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż zapis w projektowanych postanowieniach umowy Paragraf 5 ustęp 

14 dotyczy podmiotów obcych nie związanych z Wykonawcą. 
 

2. Rozdział 12 TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT; 

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu składania ofert z 25.08.2022 r. na 31.08.2022 

r.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje że wszelkie ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert 

pozostają bez zmian. 

 

 



   
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

Wszelkie ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Burmistrz Modliborzyc 

     Witold Kowalik 

 

 


