
 

 

Stargard 08.10.2021 r. 

 

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: Dostawa (leasing operacyjny) nowej 

ładowarki teleskopowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. w  Stargardzie – 

Instalacja Komunalna w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa - znak sprawy:  ZP 07/2021 

W dniu 7 października 2021 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:  

 

Pytanie 1 

 Do ogłoszenia nr 2021/BZP 00187639/01 z dnia 2021-09-21 zostały zadane pytania, na które udzieliliście 
Państwo odpowiedzi https://www.zzo.stargard.pl/wp-content/uploads/2021/09/pytania-2021.10.01-
sig.pdf. 
 Mianowicie chodzi o pytanie 2. i pytanie 5 dotyczące prześwitu.  
„Dytanie 2 dot. punktu … 
- Producent ładowarki podaje prześwit maszyny 410 mm na ogumieniu 445/65-R22,5, najwyższym jak możemy 
zaproponować. Czy jest to przez Państwa akceptowalne?  
Odpowiedź: Tak. ….. dopuszcza również prześwit maszyny 410 mm przy ogumieniu 445/65 R22,2” 
W tym samym pakiecie pytań udzieliliście odpowiedzi dotyczącej prześwitu  - pytanie 5  
„Pytanie 5   
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ: Prześwit pod pojazdem – powyżej 0,43 m.  
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ i dopuści prześwit pod pojazdem powyżej 410 mm” 
W odpowiedzi do pytania nr 2 – odpowiedź „dopuszcza również prześwit maszyny 410 mm przy ogumieniu 
445/65 R22,5” 
W odpowiedzi do pytanie na 5 – odpowiedź „Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ i dopuści prześwit pod 
pojazdem powyżej 410 mm” 
 
Powstała sprzeczność w odpowiedziach do pytania 2 i 5 ponieważ w punkcie 5 odpowiedzieliście „prześwit pod 
pojazdem powyżej 410 mm czyli większy niż 410 mm.  
Stanowisko takie też zajęliście w „SWZ … prawidłowa korekta do pytań z 01.10 2021  w punkcie 4.1 gdzie 
wskazaliście  - Prześwit pod pojazdem – powyżej 0,5 m dopuszcza się prześwit powyżej 410 mm 
https://www.zzo.stargard.pl/wp-content/uploads/2021/09/SWZ-ladowarka-leasing-04.10.2021.pdf 
oraz w ogłoszeniu o zmienie ogłoszenia  strona 4. „Po zmianie: Charakterystyka techniczna ładowarki 
teleskopowej – ogólne informacje ….  – Prześwit pod pojadem – powyżej 0,5 m, dopuszcza się prześwit powyżej 
410 mm” https://www.zzo.stargard.pl/wp-content/uploads/2021/09/Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf 
 
Czy akceptujecie prześwit 410 mm i powyżej, czy tylko powyżej 410 mm”? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający akceptuje prześwit 410 mm i powyżej. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuszcza należyte wykonanie zamówienia przez wykonawcę maszyny o udźwigu 6000 kg czy 
tylko o udźwigu powyżej 6000 kg ? 

[tak jak wskazano w pkt. 6.2. 1) a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada 
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli 
wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną dostawę ładowarki 
teleskopowej o udźwigu powyżej 6000 kg”] 
Odpowiedź:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla dostawy ładowarki teleskopowej  o udźwigu 6000 kg i powyżej 
 

 

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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