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W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa (leasing 
operacyjny) fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej dla Bio Star Spółka z o.o. w  Stargardzie 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00250036/01, w dniu 
15.07.2022 r., 19.07.2022 r. i 20.07.2022 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 zgodzi się aby przeglądy okresowe były realizowane w siedzibie Zamawiającego przez 
serwis mobilny? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przeglądów okresowych na bazie Zamawiającego z tym 
że koszt ewentualnej delegacji i inne koszty przyjazdu serwisu pokrywa Wykonawca. 
 
Pytanie 2  
Wnosimy do zamawiającego o doprecyzowanie treści SWZ poprzez zmianę w : 
pkt. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki drogowej kompaktowej o objętości kosza zasypowego minimum 2 
m3 wraz z osprzętem do zamiatania. 
Poprzez zmianę zapisu na : 
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki drogowej kompaktowej o objętości kosza zasypowego minimum 3 
m3 wraz z osprzętem do zamiatania. 
Uzasadnienie: 
W pkt. 4.5 Niezbędne wyposażenie. 
15) Zbiornik na zmiotki minimum 3m3 brutto wykonany ze stali nierdzewnej. 
Zamawiający wymaga zbiornika na zmiotki o minimalnej objętości 3 m3 brutto, ponadto zapisy w 
pozostałych punktach OPZ również wskazują na maszynę o większym niż 2 m3 zbiorniku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SWZ. 
 
Pytanie 3  
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.  
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności baku 70 l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności baku 70 l. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości zamiatania 2710 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o szerokości zamiatania 2710 mm. 
 



Pytanie 6  
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 7  
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 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 8 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zbiornik na szczotki o pojemności 2,5 m3 brutto? 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 9 
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 10  
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 11  
w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, w imieniu EFL S.A. składam zapytanie dotyczące SWZ. 
Uprzejmie proszę o korektę zapisów SWZ, z uwagi na fakt, że 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 ubezpieczenie przedmiotu zamówienia jedynie w ubezpieczeniu 
majątkowym od wszelkich ryzyk. (m.in. szkody w ruchu drogowym). 
 
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.  

 

W związku z wprowadzonymi zmianami dodatkowo następuje zmiana ogłoszenia  
o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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