
 
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

Libiąż, dn. 18.03.2014 r. 
 
 
 
 
 

Wykonawcy 
zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia nie objętego 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

 

Dotyczy: postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 35/A/14 - „Dostawa  
i montaż dwóch sztuk myjni kół i podwozi samochodowych dla TAURON 
Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina”.   

 

 
 W związku z otrzymanymi zapytaniami do przetargu w temacie jw. – poniżej 

przytaczamy treść pytań i udzielone odpowiedzi.  
 
Pkt 2. Wymagania jakościowe: 

Pytanie nr 1: 

Ppkt 2) do jakiej wysokości mają być myte podwozia. Proszę o podanie wysokości 
strumienia od poziomu myjni. 

Odpowiedź: 

Myjnie  mają obsługiwać standardowe samochody ciężarowe poruszające się na oponach  
315/80/R22,5. 
Stąd naturalnym jest wymóg mycia podwozi do wysokości ok.1,1 m. 

Pytanie nr 2: 

Ppkt 5) Co znaczy dla Państwa „zapewniająca szybkie odprowadzenie zabrudzonej wody” ? 
Czy np. 3L/s czy 300L/s czy też 3000 L/s. Nie istnieje jednostka przepływu „szybkie 
odprowadzenie”. Prosimy o doprecyzowanie określenia lub wymogów konstrukcyjnych. 

Odpowiedź: 

W Pkt 2.  Wymagań jakościowych ppkt 10) określono ilość i wydajność zabudowanych pomp 
zasilających myjnię – 3 sztuki o wydajności 1600 l/minutę każda. W odpowiedzi na pytanie -  
konstrukcja dennej części myjącej powinna zapewnić odprowadzenie zabrudzonej wody  
i szlamów w sposób grawitacyjny w ilości minimum pompowanej. 

Pytanie nr 3: 

Ppkt 6) Piszecie Państwo o pojemności zbiornika minimum 20 m3. Czy chodzi o pojemność 
geometryczną czy czynną. 

Odpowiedź: 

Chodzi o pojemność geometryczną,  jeśli pojemność  czynna proponowanego rozwiązania 
odbiega  w sposób drastyczny (np. 50 %) od wymaganej, prosimy o podanie w ofercie  
pojemności czynnej z uzasadnieniem jej ograniczenia. 
 
Pkt 3. Zalecane rozwiązania techniczne. 

Pytanie nr 1: 

Czy odstępstwo od zalecanych rozwiązań technicznych przy jednoczesnym spełnieniu 
kryteriów Pkt 2. Wymagania jakościowe spowoduje odrzucenie oferty czy też mamy je 
rozumieć w sensie dosłownym jako zalecane ale niezobowiązujące. 
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Odpowiedź: 

Zalecane rozwiązania techniczne należy rozumieć dosłownie. Zalecane nie są 
zobowiązujące. 
Dobór typu myjni, ich wielkości, określenie parametrów pracy Oferent wykona po dokonaniu 
wizji w terenie i ocenie warunków w jakich myjnie będą pracowały (Załącznik nr 1, pkt 4.  
ppkt 1). 
 
Pkt 4. Wymagania organizacyjne. 

Pytanie nr 1:  

Po czyjej stronie leży doprowadzenie energii elektrycznej i zasilanie w wodę do miejsca 
instalacji? 

Odpowiedź: 

Doprowadzenie energii elektrycznej i zasilanie w wodę do miejsca instalacji należy do 
Zamawiającego. Doprowadzenie energii elektrycznej Zamawiający wykona we własnym 
zakresie do skrzynki rozdzielczej instalacji dostarczonej wraz z instalacją przez Oferenta.  

Pytanie nr 2: 

Jakie jest napięcie zasilające do zasilania urządzenia. 

Odpowiedź: 

Napięcie zasilające do urządzenia wynosić będzie 400 V dla jednego i 500V dla drugiego 
urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


