
PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 DO SIWZ 
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ z dn. 27.11.2018 r. 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
„ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki samojezdnej przegubowej

z dodatkowym osprzętem”

CZĘŚĆ I. PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo  Zamówień  Publicznych  zwaną  dalej  „uPzp”  informuje,  iż  wpłynęły
zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia  zwaną  dalej  „SIWZ”.  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytania
wraz  z  odpowiedziami  na  podstawie  art.  38  ust.  1  pkt  3  ustawy  –  Prawo
zamówień publicznych. 

Pytanie nr 1

Posypywarka  silosowa  materiału  uszorstniającego  o  pojemności  co  najmniej
200 l i szerokości rozrzutu od 100 cm do co najmniej 200 cm

Czy Zamawiający dopuszcza posypywarkę silosową zintegrowaną z dodatkową
platformą  ładunkową  o  łącznej  pojemności  co  najmniej  400  litrów  i
regulowanym rozrzucie od 100 do 450 cm, w której operator może dosypywać
materiał do posypywarki bez wychodzenia z kabiny?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  dopuszcza  posypywarki  silosowej  zintegrowanej  z  dodatkową
platformą ładunkową o łącznej pojemności co najmniej 400 litrów i regulowanym
rozrzucie  od  100  do  450  cm,  w  której  operator  może  dosypywać  materiał  do
posypywarki bez wychodzenia z kabiny.

Pytanie nr 2

Zgodnie z aktualnie rozpisanymi parametrami SIWZ Zamawiający ma intencję
zakupu małej zamiatarki przegubowej, na co wskazuje szereg parametrów, jak
DMC, pojemność zbiornika czy wewnętrzny promień skrętu. Zamiatarki, które
są  dostępne  w  tej  klasie  na  polskim rynku  pozwalają  na  zamiatanie  ścieżki
praktycznie od zera centymetrów, czyli nie pozostawiają po sobie żadnego paska
nieczystości (co zamawiający opisał w parametrze „szerokość zamiatania od 100



cm”),  ale  nie  pozwalają  technicznie  na  zwiększenie  szerokości  zamiatania  w
nieskończoność. Sama zwiększenie szerokości zamiatania w sposób nadmierny,
spowodowałoby  właśnie  pozostawianie  śmieci  za  zamiatarką.  Szczotki
zamiatarki, służą wyłącznie „nagarnianiu” zanieczyszczeń do ssawy, a to właśnie
oznacza,  że  nadmierne  rozchylenie  szczotek  powoduje  uniemożliwienie
wykonania  ich  głównego  zadania,  powodując  pozostawianie  materiału  poza
szerokością ssawy, czyli niedokładne zbieranie.

Analiza dostępnych na europejskim rynku zamiatarek tej  klasy wskazuje,  że
parametr  szerokości  zamiatania  do  200  cm będzie  bardzo  mocno  ograniczał
konkurencyjność, co za tym idzie pozwoli Wykonawcy na zawyżenie ceny.
Różnica pomiędzy szerokością wymaganą przez Zamawiającego a proponowaną
przez Wykonawcę to tylko 7,5 cm na każdą ze stron zamiatania. To tylko około
4% mniej. Tak niewielka różnica będzie miała znikomy wpływ na wydajność
pracy maszyny, tym bardziej, że większość parametrów proponowanej maszyny
mocno przekracza oczekiwania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
W porównaniu do maszyn konkurencji, jest to największa szerokość zamiatania
przy dwu szczotkowym zespole zamiatającym.
Tego typu zamiatarek sprzedaliśmy kilkadziesiąt w Polsce  i  nigdy  żaden
kupujący  nie  wskazał,  że  jest  to  szerokość  niewystarczająca,  co  możemy
potwierdzić licznymi referencjami.

Czy  Zamawiający,  rozumiejąc  techniczne  aspekty  pracy  zamiatarki  dopuści
szerokość zamiatania płynnie zmienianą do co najmniej 185 cm.

Odpowiedź”

Zamawiający  nie  dopuszcza  aby  szerokość  zamiatania  płynnie  zmienianą  do  co
najmniej 185 cm.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 9 do SIWZ
W punkcie 9, 20 oraz 36, wartości są inne w udzielonych odpowiedziach.
Proszę o sprawdzenie i umieszczenie poprawnych odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 9 w punktach 9, 20 oraz 36 zgodnie
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.



CZEŚĆ II. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonuje stosownych
zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. — dalej ustawa
Pzp) Zamawiający — Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadaniepn. „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki
samojezdnej przegubowej z dodatkowym osprzętem” dokonuje następujących zmian
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Zakres zmian w SIWZ:

- Załącznik nr 9 do SIWZ

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja SIWZ z dnia 27.11.2018 r. nie powoduje zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Załączniki:

- Załącznik nr 9 do SIWZ — Modyfikacja z dnia 27.11.2018 r.


