
Stargard dn. 22.07.2022 r. 
Sygnatura postępowania: ZP 10/2022 
 
W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa (leasing 
operacyjny) fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo- drogowej dla Bio Star Spółka z o.o. w  Stargardzie 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00250772/01, w dniu 
15.07.2022 r. i 19.07.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące 
specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający 
udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.  
 
Pytanie 1  
Czy zamawiający dopuści do postępowania maszynę odmiennych parametrach tj.: 1) Wewnętrzny promień 
skrętu – 1200 mm; 2) Zbiornik na nieczystości wykonany z polipropylenu; 3) Zespół zamiatający 
dwuszczotkowy o szerokości 120 cm; 4) Silnik benzynowy o mocy 24 kW; 5) myjka wysokociśnieniowa 
o wydajności 6,5 l/m; 6) Poziom hałasu: 81 dB dla przechodniów, 88 dB dla operatora; 7) lusterka boczne 
składane ręcznie bez podgrzewania w załączeniu dołączam broszurę techniczną proponowanej zamiatarki. 
Odpowiedź:  
Oferowane dostawy muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego w SWZ. Weryfikacja 
zgodności nastąpi po złożeniu oferty po upływie składania ofert. Oferty należy składać poprzez 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 25 lipca 2022 r., do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
25 lipca 2022., o godzinie 13:30. 

Pytanie 2  
Uprzejmie proszę o ujednolicenie opublikowanych odpowiedzi w zakresie kosztów, które wystąpią w 
związku z użytkowaniem przez Zamawiającego przedmiotu leasingu.  
Prosimy o rozważenie akceptacji przez Zamawiającego re faktury podatku od środków transportowych, 
koszt podatku byłby wyłączony z wyliczeń oferty. Wykonawca na dzień składania oferty nie jest w stanie 
przewidzieć jak będzie się kształtował podatek od środku transportu w trakcie obowiązywania Umowy 
Leasingu. Wysokość podatku rok rocznie ustala Rada Gminy w miejscu rejestracji pojazdu. Ujęcie ryczałtowe 
kosztów podatku (jego zaplanowanie przez Wykonawcę jest utrudnione) może znacząco podrożeć koszty 
oferty co nie jest w interesie Zamawiającego. Praktyką w postępowaniach o zamówienia publiczne jest 
ponoszenie tego kosztu przez Zamawiającego/Leasingobiorcę na podstawie re faktury. Koszt ten nie jest 
wliczany do oferty. Jest to również zgodne z kodeksową regulacją ponoszenia opłat przez Korzystającego. 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia jest pojazdem nierejestrowanym. W związku z tym nie wymaga opłat podatku od 
środków transportu. 
Jednocześnie Zamawiający wykreśla wymóg dostarczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji. 
 
Pytanie 3  
w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, w imieniu EFL S.A. składam zapytanie dotyczące SWZ. 
Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuszcza późniejsze dostarczenie osprzętu, uprzejmie proszę o informację 
czy Zamawiający dopuści podpisanie dwóch Umów Leasingu: jedną Umowę na zamiatarkę a drugą Umowę 
na osprzęt. Związane jest to z tym, że ubezpieczenie uruchamia się w momencie przekazania sprzętu. Jeśli 
odbiór będzie dwuetapowy, to ubezpieczenie uruchomi się w przypadku jednej umowy dopiero po 
przekazaniu drugiego etapu. Jeśli Zamawiający dopuści dwie umowy, to każda Umowa będzie się 
uruchamiać z faktycznym przekazaniem sprzętu, tzn. zaczną się generować raty i sprzęt będzie 
ubezpieczony od momentu odbioru. Ubezpieczenie nierejestrowanego Sprzętu drogowego jest jedynie w 
ubezpieczeniu majątkowym od wszelkich ryzyk w ratach na cały okres. Wypłata odszkodowania działa w 
każdym roku trwania umowy od wartości początkowej fakturowej brutto/czyli podobnie do AC/. 
Ubezpieczenie OC dla takiego Sprzętu można jedynie skalkulować w pierwszym roku trwania umowy na 
rok  – nie w ratach, tylko płatne gotówką. 



Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie jednej umowy.  
Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie przedmiotu zamówienia jedynie w ubezpieczeniu 
majątkowym od wszelkich ryzyk (m.in. szkody w ruchu drogowym). 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości bez lusterek 1212 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że w SWZ dopuszczone są przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 5  
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 6 
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 7  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez głównego wyłącznika prądu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że w SWZ dopuszczone są przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 8  
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 informuję, że w SWZ dopuszczone jest zbiornik paliwa 37 l. 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wyposażonego w oszczędny silnik o mocy 18,9 kW. 
 
Pytanie 9  
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 10 
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 11 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wąż ręczny o średnicy 100 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści urządzenia wyposażonego w wąż ręczny o średnicy 100 mm. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości dyszy ssącej 450 mm  ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści urządzenia o szerokości dyszy ssącej 450 mm. 
 
Pytanie 13 
Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający traktuje szczotki jako materiał eksploatacyjny.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że szczotki są materiałem eksploatacyjnym, ale będą kupowane 
samodzielnie przez Zamawiającego –nie będą częścią kontraktu serwisowego. 
 
Pytanie 14  
w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, w imieniu EFL S.A. składam zapytanie dotyczące SWZ.  
W nawiązaniu do odp. nr 10 z dnia 13.07 uprzejmie proszę o adnotację w formularzu oferty,  
że Zamawiający będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu, ale nie wcześniej niż po 
upływie 40 % normatywnego okresu amortyzacji, zgodnie z przepisami podatkowymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że Załącznik nr 1 do SWZ zawiera przedmiotowy zapis.  
 

W związku z powyższym, zmienia się następujące treści SWZ: 
 
1. W punkcie 4.9 ppkt.2 SWZ  

Było: 
„Zamiatarka powinna posiadać wymagane prawem dokument oraz dokument określający warunki 
gwarancji a także kartę katalogową z danymi technicznymi i parametrami zamiatarki oraz dokumenty 
umożliwiające poruszanie się pojazdu po drogach publicznych oraz wszystkie niezbędne dokumenty 
do rejestracji pojazdu.” 
 
Jest: 
„Zamiatarka powinna posiadać wymagane prawem dokument oraz dokument określający warunki 
gwarancji a także kartę katalogową z danymi technicznymi i parametrami zamiatarki oraz dokumenty 
umożliwiające poruszanie się pojazdu po drogach publicznych” 
 

2. W punkcie 4.9 ppkt.2 SWZ  
Było: 
„4.11.4. rata leasingowa  winna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z realizacją umowy leasingu 
tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, podatek od środków transportowych, koszt ubezpieczeń  (OC, AC i 
NNW), w tym ubezpieczenia od kradzieży (z sumami ubezpieczenia w wysokości co najmniej w 1- szym 
roku, - 100 % wartości zamiatarki netto, w 2 - im roku – 90 % wartości zamoatarki netto, w 3 – im roku 
– 80 %,  wartości zamiatarki netto, w 4 –tym roku – 60 %, w 5 – tym roku – 40 % wartości netto 
przedmiotu leasingu.” 

Jest: 



„4.11.4. rata leasingowa  winna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z realizacją umowy leasingu 
tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, koszt ubezpieczenia majątkowego od wszelkich ryzyk, w tym 
ubezpieczenia od kradzieży (z sumami ubezpieczenia w wysokości co najmniej w 1- szym roku, - 100 % 
wartości zamiatarki netto, w 2 - im roku – 90 % wartości zamiatarki netto, w 3 – im roku – 80 
%,  wartości zamiatarki netto, w 4 –tym roku – 60 %, w 5 – tym roku – 40 % wartości netto przedmiotu 
leasingu.” 

 
Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.  
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