
DUDiM. 510.6.1.2016                                                                                       Odolion, dnia 8 czerwca 2016 r.

Odpowiedzi na zapytania do zakupu sprzętu  na potrzeby ZDP

                     W odpowiedzi  na zapytania  dotyczące przetargu nieograniczonego  na „Zakup sprzętu
na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie „
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie wyjaśnia :

1.Czy ciągnik na którym ma być zamontowana ścinarka  do poboczy posiada przedni TUZ ?
odp. Nie posiada .

2. Czy ciągnik  na którym ma być zamontowana ścinarka do poboczy posiada 4 pary szybkozłącz
hydraulicznych z tyłu ?
Odp. Tak

3. Czy Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin dostawy do 60 dni od momentu podpisania umowy ?
Odp. Nie

4.Czy Zamawiający dopuszcza  koparko-ładowarkę wyprodukowaną w 2016 roku spełniającą  normy STAGE
IT4?
Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuszcza  koparko-ładowarkę wyposaŜoną w automatyczną skrzynię biegów, z
moŜliwością przełączania biegów manualnie ?

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joystika, zaś koparkowym za
pomocą dźwigni ?
Odp. Tak

7.Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania maszyny wyprodukowanej  w roku 2015 spełniającej
europejskie normy emisji spalin oraz charakteryzującej się brakiem dodatkowych – kosztownych systemów
oczyszczania spalin  takich jak AdBlue i filtr cząstek stałych DPF?
Odp. Nie

8. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania maszyny wyposaŜonej w silnik spełniający normy
emisji spalin Tier4i bez  konieczności stosowania dodatkowych systemów oczyszczania spalin ?
Odp. Tak

9. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania maszyny o masie eksploatacyjnej  8136 kg co w
połączeniu z mocą silnika 68 KW zapewnia bezkonkurencyjną wydajność zarówno podczas pracy łyŜką
ładowarkową  jaki i częścią koparkową, a nisko umieszczony w maszynie środek cięŜkości gwarantuje
doskonałą jej stabilność ?
Odp. Tak

10. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania maszyny z proporcjonalnym rozdziałem mocy i
momentu obrotowego na obydwu osiach co w połączeniu z napędem 4x4 zapewnia doskonałą trakcję nawet
w najcięŜszych warunkach?

Odp. Tak

11. Prosimy o określenie ile motogodzin średnio zamawiający planuje przepracować maszyną w ciągu roku?
Odp. 1000 motogodzin
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