
                      Chorzów, dnia 18.07.2013r. 

 

Sygn. DW/FZ/13 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu pisemnego pn.: „Dostawa dwóch sztuk  

                 mobilnych dystrybutorów piasku do piasecznic tramwajowych z przeznaczeniem  

                 dla R-1 w Będzinie oraz R-2 w Katowicach” – nr sprawy II/392/213. 

      W związku z pytaniami wykonawcy dotyczącymi postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego pn. jw. wyjaśniamy: 

Pytanie 1 

Prosimy o zdefiniowanie minimalnej pojemności zbiornika na piasek urządzenia.                  

W wymaganiach przyjęto wydajność napełniania piaskiem min. 10 l/min. Po drugie własne 

źródło zasilania prądu, sprężane powietrze, winno starczać na napełnienie min. 1000-1200 l 

piasku. Daje to pojemność baterii wystarczającą na około 120 minut pracy. Przyjmując 

typową pojemność mobilnych dystrybutorów piasku (minimum 200 litrów), do napełniania 

1200 litrów piasku, należy 6 razy uzupełniać piaskiem samo urządzenie. W przypadku 

zastosowania urządzeń o mniejszej pojemności (np. 100 litrów), żeby napełnić 1200 litrów 

piasku, uzupełnienie urządzenia piaskiem należy wykonać 12 razy. Brak wymagania 

minimalnej wielkości zbiornika, może spowodować, iż Zamawiający otrzyma urządzenie        

o pojemności wystarczającej na uzupełnienie piasecznic tylko w jednym tramwaju mimo, iż 

spełnione będą inne wymagania techniczne. 

Odpowiedź: 

Minimalna pojemność zbiornika to ok. 100 l. 

Pytanie 2 

Czy wymagane  jest, aby urządzenie miało możliwość pracy mimo rozładowania baterii, po 

podłączeniu do zasilania sieciowego, czy też Zamawiający dopuszcza rezygnację z takiego 

rozwiązania w celu zmniejszenia ceny? 

Odpowiedź: 

Nie jest wymagana możliwość pracy urządzenia przy rozładowanej baterii. 

Pytanie 3 

Mobilny dystrybutor piasku posiada niezależne źródło zasilania z własnych akumulatorów.   

W związku z tym, Wykonawca powinien posiadać wpis do właściwego rejestru dla 

wprowadzającego baterie lub akumulatory. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz            

z ofertą potwierdzenia o uzyskaniu wpisu do ww. rejestru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. 



Pytanie 4 

Zamawiający wymaga dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do dwóch zajezdni: Rejon Nr 1 

ul. Piastowska 29, 42-500 Będzin i Rejon Nr 2 ul. 1 Maja 152, 40-237 Katowice. Prosimy       

o wskazanie miejsca podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Odpowiedź:   

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do n/w Rejonów: 

- Nr 1 przy ul; Piastowskiej 29, 42-500 Będzin, 

- Nr 2 przy ul. 1 Maja 152 , 40-237 Katowice. 

Protokół zdawczo –odbiorczy winien być podpisany  w każdym Rejonie oddzielnie. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla pracowników z obsługi 

Przedmiotu Zamówienia? Prosimy o wskazanie miejsca przeprowadzenia szkolenia. 

Odpowiedź:      

Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzenia.  

Szkolenie winno odbyć się w R-2 Katowice ul. 1 Maja 152 oraz w R-1 Będzin ul. Piastowska 29. 

                                                                                         

         Zatwierdził: 

       Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy 

         Bolesław Knapik 


