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

fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej dla Bio Star Spółka z o.o. w  Stargardzie  -  znak sprawy: ZP 

07/2022 

 

W dniu 17 czerwca 2022 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytania:  
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności baku 70 l? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności baku 70 l. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości zamiatania 2710 mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o szerokości zamiatania 2710 mm 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone we szczotki boczne o średnicy 680 mm oraz szczotkę 
przednią o średnicy 900 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wyposażonego we szczotki boczne o średnicy 680 mm oraz 
szczotkę przednią o średnicy 900 mm. 
  
Pytanie 4  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zespół zbiorników wody (czysta, "szara", recykling) 
o pojemności łącznej 665 l, przy czym zbiornik wody czystej wykonany jest z lekkiego i wytrzymałego 
tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wyposażonego w zespół zbiorników wody (czysta, "szara", 
recykling) o pojemności łącznej 665 l, przy czym zbiornik wody czystej wykonany jest z lekkiego i 
wytrzymałego tworzywa sztucznego 
 
Pytanie 5  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zbiornik na szczotki o pojemności 2,5 m3 brutto? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
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 7 
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 
 
Pytanie 8 
Z p. 18.3 SWZ wynika istnienie Wzoru Umowy- proszę o dołączenie lub wykreślenie. 
Odpowiedź:  
Pkt. 18.3 otrzymuje brzmienie „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w 
stosunku do treści wybranej oferty w zakresie: 
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp”. 
 

Pytanie 9 
4.3 Silnik, Wymagane : 1. Silnik spalinowy diesel, o pojemności silnika od 2500 cm3 do 3000 cm3 i mocy 
nie mniej niż 75kW. Czy zamawiający: dopuści zamiatarkę która posiada silnik spalinowy diesel, o 
pojemności silnika  do 4500 cm3 i mocy nie mniej niż 75kW. ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści zamiatarkę która posiada silnik spalinowy diesel, o pojemności silnika  do 4500 
cm3 i mocy nie mniej niż 75kW 
 
Pytanie 10 
4.4 Kabina operatora - Wymagane : 2. Pneumatyczny i podgrzewany fotel kierowcy. Czy zamawiający: 
dopuści zamiatarkę która posiada pneumatyczny fotel kierowcy bez podgrzewania? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści zamiatarkę która posiada pneumatyczny fotel kierowcy bez podgrzewania 
 
Pytanie 11 
4.5 Niezbędne wyposażenie - Wymagane : 1. Akustyczny sygnał cofania dostosowujący siłę sygnału do 
warunków otoczenia. Czy zamawiający: dopuści zamiatarkę z stałym akustycznym sygnałem cofania ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści zamiatarkę z stałym akustycznym sygnałem cofania 
 
Pytanie 12 
Wymagane : 7.  Szczotki boczne o średnicy minimum 850 mm. 
Czy zamawiający: dopuści zamiatarkę która posiada szczotki boczne o średnicy 750 mm ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści zamiatarki która posiada szczotki boczne o średnicy 750 mm 
 
Pytanie 13 
Odpowiedź:  
Wymagane : 8.  Szczotka przednia o średnicy minimum 1000 mm, pracująca w zakresie 180 stopni. 
Czy zamawiający: dopuści zamiatarkę która posiada  przednią szczotkę  o średnicy minimum 750 mm, 
pracująca w zakresie 180 stopni? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści zamiatarkę która posiada  przednią szczotkę  o średnicy minimum 750 mm 
 
Pytanie14 
Wymagane : 13.  Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej.  Czy zamawiający: dopuści zamiatarkę 
która posiada  zbiornik wody stalowy zabezpieczony antykorozyjnie ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zamiatarki która posiada  zbiornik wody stalowy zabezpieczony 
antykorozyjnie 
 
Pytanie 15 



 

 

Wymagane : 17.  Drzwi wysypu otwierane i ryglowane hydraulicznie. 
Czy zamawiający: dopuści zamiatarkę która posiada  drzwi wysypu otwierane hydraulicznie i posiada 
dodatkowe zabezpieczenie poprzez ręczna blokadę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści zamiatarkę która posiada  drzwi wysypu otwierane hydraulicznie i posiada 
dodatkowe zabezpieczenie poprzez ręczną blokadę 
 
Pytanie 16 
Wymagane : 18. Minimalna wysokość wywrotu zbiornika na zmiotki 1550 mm. Czy zamawiający: 
dopuści zamiatarkę która posiada  minimalna wysokość wywrotu zbiornika na zmiotki 1000 mm. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści Zamiatarkę która ma możliwość wywrotu zbiornika na zmiotki na wysokości 
co najmniej 1550 mm.  
 
Pytanie 17 
Inne  
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA,  Wymagane: Termin wykonania zamówienia: 80 dni liczonych od 
dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy). Czy zamawiający: przedłuży termin wykonania 
zamówienia o dodatkowe  110 dni? A na okres dodatkowych dni  wykonawca dostarczy do używania 
bezpłatnie zamiatarkę równoważną? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy o dodatkowe 110 dni. 
 

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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