
P o w i a t   L e g n i c k i  
 

 
O G Ł O S Z E N I E  

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 
Zakup zamiatarki na potrzeby Drogowej Służby Liniowej 

 
RZ.272.1.3.2021 

  
 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej cytowane 

pytania, które wpłynęły w dniach 15-19 kwietnia br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków 

zamówienia.  

 
Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści zamiatarkę elewatorową, która nie posiada homologacji? Nie ma 
obowiązku by pojazd specjalny wolnobieżny jakim jest zamiatarka podczepiona pod ciągnik posiadała 
homologację drogową. Maszyna drogowa holowana za ciągnikiem korzysta z ubezpieczenia OC ciągnika. 
 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zamiatarki, która nie posiada homologacji. 
 
 
Pytanie nr 2: Odległość autoryzowanego serwisu od bazy Zamawiającego – do 50 km. 
Czy Zamawiający zaakceptuje odległość serwisu do 350 km od siedziby Zamawiającego, zachowując czas 
reakcji serwisu?  
 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie akceptuje odległości serwisu do 350 km. 
 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści wysokość opróżniania minimum 1750 mm? 
 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wysokość opróżniania minimum 1750 mm. 
Uwaga: Odpowiedź na niniejsze pytanie wprowadza zmiany treści SWZ: 

1) w rozdz. IV Opis przedmiotu zamówienia ust. 8 tabela wiersz 13 - parametr 12: zmiana parametru 
minimalnego 1800 mm na 1750 mm; 

2) w załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy dz. III pkt 3 tabela wiersz 13 - parametr 12: zmiana 
parametru minimalnego 1800 mm na 1750 mm.  

 
 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści wysokość odległość autoryzowanego serwisu od bazy 
zamawiającego 300 km? 
 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza odległości autoryzowanego serwisu od bazy 
zamawiającego 300 km. 
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