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Ustka, dnia 26.08.2021 r. 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.      

Adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

 

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy:  

 

 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa w formie 

leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki  kompaktowej chodnikowo-drogowej” 

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji warunków zamówienia pn. 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej chodnikowo-

drogowej” działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co 

następuje: 

 

Pytanie 1 

Pkt.1.1 układ jezdny  

b) ciężar maszyny pustej z paliwem: max. 3100 kg,  

Pytanie: Czy zamawiający dopuści ciężar maszyny 3750 kg ? 

Odpowiedź: 

Maszyna o ciężarze 3750 kg nie spełnia wymagań Zamawiającego. 

 

Pytanie 2:  

Pkt.1.1 układ jezdny  

c) DMC max 4500 kg,  

Pytanie: Czy zamawiający dopuści maszynę o DMC 5350 kg ? 

Odpowiedź: 

Maszyna o DMC 5350 kg nie spełnia wymagań Zamawiającego.  

 

Pytanie 3:  

Pkt.1.1 układ jezdny  

f) napęd hydrostatyczny, prędkość przejazdowa min. do 50 km/h, prędkość robocza do min. 25 km/h  

Pytanie: Czy zamawiający dopuści pojazd z prędkością przejazdową 40 km/h i prędkością roboczą do 12 

km/h, w praktyce zamiatanie z prędkościami wyższymi niż 10 km/h jest nie efektywne? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 ppkt. 1.1 lit. f) załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz pkt. 2 ppkt. 1 lit. f) załącznika nr 9 do SWZ – Opisu technicznego oferowanego pojazdu, 

który otrzymuje brzmienie:  

 „napęd hydrostatyczny prędkość przejazdowa do min. 25 km/h, prędkość robocza do min. 12 km/h”. 
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Pytanie 4:   

Pkt.1.2 Kabina  

e ) ssawa o regulowanej wysokości, minimalna szerokość ssawy 800 mm, wyposażona w klapę do zbierania 

większych przedmiotów, sterowana z kabiny operatora,  

Pytanie: Czy zamawiający dopuści ssawę o szerokości 750 mm, wyposażoną w klapę do zbierania 

większych przedmiotów ? 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie dopuszcza ssawy o szerokości  poniżej 800 mm 

 

Pytanie 5:  

Pkt.1.2 Kabina  

i) w kabinie zamontowany wskaźnik wielofunkcyjny wskazujący następujące parametry: obroty silnika, 

dzienny i całkowity przebieg w [km], ilość przepracowanych roboczogodzin maszyny, ilość 

przepracowanych roboczogodzin hydrauliki, ilość roboczogodzin do następnego serwisu, datę, godzinę, stan 

paliwa, temp. płynu chłodzącego, temp. oleju hydraulicznego, nadmierną temperaturę płynów i ich zbyt niski 

stan, zabrudzenie filtra powietrza i filtra oleju hydraulicznego, komunikaty o błędach systemów,  

Pytanie: Czy zamawiający dopuści brak daty i godziny na wyświetlaczu? 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający dopuści brak daty i godziny na wyświetlaczu. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 ppkt. 

1.2 lit. i) załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt. 2 ppkt. 2 lit. i) załącznika nr 9 do 

SWZ – Opisu technicznego oferowanego pojazdu, który otrzymuje brzmienie:  

„i) w kabinie zamontowany wskaźnik wielofunkcyjny wskazujący następujące parametry: obroty silnika, 

dzienny i całkowity przebieg w [km], ilość przepracowanych roboczogodzin maszyny, ilość przepracowanych 

roboczogodzin hydrauliki, ilość roboczogodzin do następnego serwisu, stan paliwa, temp. płynu 

chłodzącego, temp. oleju hydraulicznego, nadmierną temperaturę płynów i ich zbyt niski stan, zabrudzenie 

filtra powietrza i filtra oleju hydraulicznego, komunikaty o błędach systemów,”  

 

Pytanie 6:  

Pkt.1.2 Kabina  

o) zbiornik wody czystej minimum 190 l  

Pkt. 1.3 Zabudowa zamiatarki  

h) zbiorniki wody wykonane z materiału odpornego na korozję o pojemności min. 400 l,  

Pytanie : Proszę o doprecyzowanie zamawiającego jaką wielkość zbiornika wody wymaga ? 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 ppkt 1.3 lit. h) załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz pkt. 2 ppkt. 3 lit. h) załącznika nr 9 do SWZ – Opisu technicznego oferowanego pojazdu 

 który otrzymuje nowe brzmienie:  

„zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję o  pojemności min 190 l.” 

 

Pytanie 7: 

Pkt. 1.3 Zabudowa zamiatarki  

b) prędkość obrotowa szczotek od 0 do co najmniej 125 obr/min, pozycja i docisk sterowane hydraulicznie z 

kabiny kierowcy dla każdej szczotki oddzielnie,  
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Pytanie: Czy zamawiający dopuści docisk sterowany manualnie na szczotkach zamiatających i prędkość 

obrotu szczotek 100 obr/ min? 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie dopuscza docisku sterowanego manualnie na szczotkach zamiatających i prędkości obrotu 

szczotek 100 obr/ min. 

 

Pytanie 8: 

Pkt. 1.3 Zabudowa zamiatarki  

g) pojemność całkowita zbiornika na zmiotki min. 1,8 m3,  

Pytanie : Proszę o doprecyzowanie jaką wartość netto czy brutto ma posiadać zbiornik na zmiotki. ? 

Odpowiedź 8: 

Wartość brutto zbiornika: min. 1,8 m³.  Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 ppkt 1.3 lit. g) załącznika nr 

8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt. 2 ppkt. 3 lit. g) załącznika nr 9 do SWZ – Opisu 

technicznego oferowanego pojazdu, który otrzymuje nowe brzmienie:  

„g) pojemność całkowita brutto zbiornika na zmiotki min. 1,8 m3”  

 

Pytanie 9: 

Pkt. 1.3 Zabudowa zamiatarki  

l) zamiatarka wyposażona w ręczny wąż ssący o długości min.3 m i średnicy Ø min. 120 mm;  

Pytanie : Czy zamawiający dopuści ręczny wąż ssący o średnicy min 100 mm ? 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający dopuszcza ręczny wąż ssący o średnicy 100 mm. 

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 ppkt 1.3 lit. l) załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz pkt. 2 ppkt. 3 lit. l) załącznika nr 9 do SWZ – Opisu technicznego oferowanego pojazdu, 

który otrzymuje nowe brzmienie: 

„l) zamiatarka wyposażona w ręczny wąż ssący o długości min.3 m i średnicy Ø min. 100 mm” 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy OPZ 1.1. f) 

Prosimy o doprecyzowania zapisu i sprawdzenie czy nie wkradała się w opis przedmiotu zamówienia 

pomyłka:  

„f)  napęd hydrostatyczny, prędkość przejazdowa min. do 50 km/h, prędkość robocza do min. 25 km/h”. Z 

uwagi na konieczność efektywnego wykonania zamiatania, zamiatarka nie może pracować z prędkością 

25km/h. Praca z taką prędkością nie przyniosłaby oczekiwanego rezultatu. Dlatego wnosimy o zmianę 

zapisu i pozytywną odpowiedź na pytania czy Zamawiający dopuści pojazd z napędem hydrostatycznym, o 

prędkości przejazdowej min. do 50 km/h i prędkości roboczej do min. 12km/h? 

Odpowiedź 10: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. 

 

Pytanie 11: 

Dotyczy OPZ 1.1. t) 

Czy Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi min. 1791 mm? 

Odpowiedź 11: 
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Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi min. 1791 mm. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 ppkt 

1.1 lit. t) załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt. 2 ppkt. 1 lit. t) załącznika nr 9 do 

SWZ – Opisu technicznego oferowanego pojazdu, który otrzymuje nowe brzmienie:  

„t) rozstaw osi min. 1791 mm, max 2000 mm” 

 

Z uwagi na treść udzielonych wyjaśnień i dokonanych modyfikacji w tym dotyczących parametrów 

technicznych i funkcjonalnych, Zamawiający wydłużył termin składania i otwarcia ofert: 

1) pkt. 18.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.10.2021 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”; 

2) pkt. 19.4. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2021 r. do godziny 12:00.”; 

3) pkt. 19.5 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. 06.09.2021 r. o godz. 13:00”.  

 

 

 Powyższe wyjaśnienia i dokonane modyfikacje powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00141382/01 dnia 09.08.2021 r. 

Zostaną one udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Ponadto zostaną dołączone 

do Specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

 

                                                                                    

       Prezes Zarządu 

                                                                                                           Grzegorz Nosewicz 
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