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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 

MODYFIKACJA SWZ 
 

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej 

przegubowej zamiatarki chodnikowej z opcją wykupu”. 

 

 

 W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do 

Zamawiającego od Uczestników postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej. 

 

 

 

Pytanie 1 

  Czy Zamawiający zaakceptuje wartość wykupu po 35 racie na poziomie 7%.? 

Z uwagi na fakt, że pojazd/maszyna/urządzenie podlega amortyzacji stawką 18% - krst 

582 - jesteśmy zobligowani przez przepisy podatkowe do zastosowania minimalnej 

możliwej stawki wykupu zgodnie z wartością hipotetyczną netto na poziomie 6,941% 

(w zaokrągleniu proponuję przyjęcie 7%) 

Proszę o akceptację powyższego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje wartość wykupu po 35 racie na poziomie 7%. Jednocześnie 

zmienia zapisy SWZ. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi 1750 mm zapewniający zewnętrzną 

średnicę zawracania poniżej 5300 mm? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. Maksymalnie do 1800 mm. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuści pojazd, w którym sterowanie nachylenia w płaszczyźnie 

poziomej szczotki prawej i lewej realizowane jest elektrycznie z kabiny operatora 

natomiast sterowanie szerokością roboczą szczotek oraz ich wysokością realizowane 

jest hydrauliczne? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 



Pytanie 4 

Czy zaakceptują Państwo rozstaw osi 1800 mm? 

Wymagane 1600 mm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje rozstaw osi max. 1800 mm. 

 

Pytanie 5 

Czy zaakceptują Państwo moc silnika 50kW ? 

Wymagane 55kW. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

 

Pytanie 6 

Czy zaakceptują Państwo normę spalin Stage IIIB? 

Wymagane Stage V. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 7 

Czy zaakceptują Państwo średnicę kanału ssącego 160 mm ?  

Wymagane 180 mm.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 8 

Czy zaakceptują Państwo pojemność zbiornika na śmieci wg. Normy EN15429 – 950 

litrów ?  

Wymagane 1400 litrów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 9 

Czy zaakceptują Państwo brak węża do grawitacyjnego spuszczania szarej wody ? 

Wymagany. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 10 

Proszę o podanie ilości motogodzin jakie zamiatarka wykona corocznie, jest to 

niezbędne do rzetelnego wyliczenia wyżej wymienionych kosztów 

 

 

 

 



Odpowiedź: 

Średnia ilość przepracowanych motogodzin dla zamiatarki w ciągu roku to ok. 500 

mth. Podana wartość jest wartością szacunkową. Jednocześnie Zamawiający 

modyfikuje SWZ. 

 

 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 137 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wydłuża termin na 

złożenie ofert do dnia 08.04.2021r. oraz jednocześnie zmianie ulega treść SWZ                    

i  następujących załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia :  

 

 

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

- Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 

 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców        

z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ 

nie ulegają zmianie. 

 


		2021-04-01T08:16:38+0200




