
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR 06/B/2010 NA DOSTAWĘ I 
MONTAŻ MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU 

„BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 1,36 MW W MEŁNIE – 
ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIE-
NIA DO PRZETARGU NR 06/B/2010.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 4 do SIWZ w ten sposób, że:

Punkt 3.2.1 podpunkty  e); h); i) O BRZMIENIU: 
   e)  kabina amortyzowana, wentylowana, ogrzewana z klimatyzacją; fotel kierowcy  
      amortyzowany pneumatycznie,

   h)  amortyzowana oś przednia
       i)  wałek odbioru mocy (WOM) – obroty 540/1000 obr/min, końcówka WOM 20/45
Otrzymuje brzmienie:

   e)  kabina wentylowana, ogrzewana z klimatyzacją; fotel kierowcy amortyzowany 
   h)  wykreślony

       i)  wałek odbioru mocy (WOM) – obroty 540/1000 obr/min, końcówka WOM 20/45          
           lub 6/21

Punkt 3.2.2 podpunkty  d); j)  O BRZMIENIU: 
   d)  skrzynia biegów  typu Powershift - zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna, 4 biegi 

            do przodu i 4  do tyłu
   j)   parametry ładowarki: 

 wysokość podnoszenia min: 6.90 m 
 udźwig maksymalny ładowarki na pełnej wysokości co najmniej 4100 kg

Otrzymuje brzmienie:
   d)  skrzynia biegów  typu Powershift (zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna, 4 biegi 
        do przodu i 4 do tyłu) lub Hydrostatyczna (2 biegi do przodu i 2 do tyłu)
   j)   parametry ładowarki: 

 wysokość podnoszenia min: 6.90 m 
 udźwig maksymalny ładowarki co najmniej 4100 kg

Punkt 3.2.3 podpunkty  d); f)  O BRZMIENIU: 
   d)   dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy
   f)    dodatkowe wymagania: 
         - zbiornik ma być wykonany z blach ocynkowanych, 
         - wóz ma posiadać homologację i znak CE, 
         - zbiornik ma posiadać wewnętrzne wzmocnienia pierścieniowe, otwieraną dennicę  

               tylną, właz górny szybkootwierany, 
Otrzymuje brzmienie:

   d)   minimum jednoprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy
   f)    dodatkowe wymagania: 
         - zbiornik ma być wykonany z blach ocynkowanych, 
         - wóz ma posiadać homologację i znak CE, 
         - zbiornik ma posiadać wewnętrzne wzmocnienia pierścieniowe, otwieraną dennicę  
           lub właz tylny, właz górny szybkootwierany, 

ALLTER POWER SP. Z O.O.



PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR 06/B/2010 NA DOSTAWĘ I 
MONTAŻ MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU 

„BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 1,36 MW W MEŁNIE – 
ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA”

Punkt 3.2.4 podpunkty  c)  O BRZMIENIU: 
   c)  liczba osi – co najmniej 2 osie resorowane z systemem hydraulicznego wymuszonego  
        skrętu osi skrętnych
Otrzymuje brzmienie:

  c)  liczba osi – co najmniej 3 w tym 2 osie skrętne
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