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Stargard, dnia 19.07.2022 r. 
Sygnatura postępowania: ZP 05/A/2022 

 
 

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa 
(leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe 
i HDS- II postępowanie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  
2022/BZP 00248243/01, w dniu 18.07.2022 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 nr 1 
Dotyczy „a) Dwa akumulatory 12V minimum 175Ah każdy” 
Czy zamawiający dopuszcza dwa akumulatory 12V 170Ah każdy. 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dopuszcza dwa akumulatory 12V 170Ah każdy. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy „4) Skrzynia biegów manualna” 
Czy zamawiający dopuszcza skrzynię biegów zautomatyzowaną z możliwością przełączania na tryb 
manualny. 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie dopuszcza skrzyni biegów zautomatyzowanej z możliwością przełączania na tryb 
manualny. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy „6) Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich 
temperaturach”. 
Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez świec żarowych i płomieniowych. 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu bez świec żarowych i płomieniowych. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy „1) Kabina dzienna o długości zewnętrznej min. 1620 mm w kolorze białym”. 
Czy zamawiający dopuszcza kabinę dzienną o długości zewnętrznej 1600 mm. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający dopuszcza kabinę dzienną o długości zewnętrznej 1600 mm. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy „9) Lampy tylnie wykonane w technologii LED”. 
Czy zamawiający dopuszcza lampy tylnie z żarówkami. 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający nie dopuszcza lamp tylnych z żarówkami. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy „5) Długość użytkowa kontenerów – 2800 – 4500 mm”. 
Czy zamawiający dopuszcza urządzenie hakowe do obsługi kontenerów 3100 – 4500 mm. 
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Odpowiedź 6: 
Zamawiający dopuszcza urządzenie hakowe do obsługi kontenerów 3100 – 4500 mm. 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy „4. Podstawa kolumny odlewana z mocowaniem żurawia do ramy podwozia”. 
Czy zamawiający dopuszcza żuraw z kolumną wykonaną w technologii spawanej. 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający nie dopuszcza żurawia z kolumną wykonaną w technologii spawanej. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy „6. System sygnalizacji nieprawidłowego złożenia żurawia oraz belek nóg zamontowany w kabinie 
kierowcy”. 
Czy zamawiający dopuszcza żuraw bez sygnalizacji nieprawidłowego złożenia żurawia oraz belek nóg 
podporowych w kabinie kierowcy. 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający dopuszcza żurawia bez sygnalizacji nieprawidłowego złożenia żurawia oraz belek nóg 
podporowych w kabinie kierowcy. 
 
Pytanie nr 9  
Dotyczy „7. Oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na nogach podporowych żurawia”. 
Czy zamawiający dopuszcza żuraw bez oświetlenia zamontowanego na nogach podporowych. 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający dopuszcza żurawia bez oświetlenia zamontowanego na nogach podporowych. 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy „8. Kąt obrotu żurawia minimum 400o”. 
Czy zamawiający dopuszcza kąt obrotu żurawia 390 stopni. 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający dopuszcza kąt obrotu żurawia 390o. 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy „9. Elektroniczne ograniczenie udźwigu żurawia nad kabiną”. 
Odpowiedź 11: 
- 
Pytanie nr 12 
Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. 
Odpowiedź 12: 
Termin składania ofert został wydłużony do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 10:00. 
 
Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.  
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