
 

 

Stargard 22.06.2022 r. 

 
Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne:  Dostawa (leasing finansowy) 
fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo- drogowej dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie   -  znak 
sprawy: ZP 06/2022 
 

W dniu 17 czerwca 2022 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytania:  
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości bez lusterek 1212 mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości bez lusterek 1212 mm 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zbiornikiem wykonanym z wytrzymałego i lekkiego tworzywa 
sztucznego o ładowności 565 kg? 
Odpowiedź:  
Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający dopuszcza takie urządzenie „3) Ładowność zbiornika 
zamiatarki co najmniej 300 kg.”  Zachowując równocześnie zgodność z pozostałymi parametrami. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez ręcznej pompy podnoszenia zbiornika ale z możliwością 
serwisową jego podniesienia w przypadku awarii? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści urządzenie które ma możliwość awaryjnego podnoszenia zbiornika bez użycia 
specjalistycznych narzędzi, nie będzie konieczny przyjazd serwisu, a sam zbiornik będzie mógł być 
podniesiony awaryjnie z zawartością (zmiotki). 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez głównego wyłącznika prądu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza urządzenie bez głównego wyłącznika prądu. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w oszczędny silnik o mocy 18,9 kW oraz zbiornik 
paliwa 37 l umożliwiający wykonanie 8 godzin pracy bez względu na warunki? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści urządzenia wyposażonego w silnik o mocy 18,9 kW.  
Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności zbiornika paliwa 37l 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w drzwi otwierane "do przodu" po lewej stronie 
kabiny, umożliwiające jej opuszczenie niezależnie od wykonywanego skrętu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w drzwi otwierane "do przodu" po lewej stronie 
kabiny. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w halogenowe oświetlenie drogowe oraz 
światła robocze LED? 
Odpowiedź:  



 

 

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w halogenowe oświetlenie drogowe oraz 
światła robocze LED 
 
Pytanie 8  
Czy Zamawiający dopuści urządzeni wyposażone w wąż ręczny o średnicy 100 mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści urządzenia wyposażonego w wąż ręczny o średnicy 100 mm 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości dyszy ssącej 450 mm  ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuści urządzenia o szerokości dyszy ssącej 450 mm  
 
Pytanie 10 
Proszę o określenie przewidywanego rocznego wymiaru pracy urządzenia oraz doprecyzowanie, czy 
Zamawiający traktuje szczotki jako materiał eksploatacyjny. 
Odpowiedź  
Zamawiający przewiduje, że urządzenie będzie pracowało około 1506 Mth rocznie, równocześnie 
informujemy że szczotki są materiałem eksploatacyjnym, ale będą kupowane samodzielnie przez 
Zamawiającego – nie będą częścią kontraktu serwisowego.  
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający zamierza zarejestrować pojazd bezpośrednio po przekazaniu lub w późniejszym 
czasie? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę rezygnację z wymogu dostarczenia dokumentów 
niezbędnych do rejestracji. 
Odpowiedź  
Zamawiający wykreśla wymóg dostarczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji. 
 

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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