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Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: Dostawa nowej ładowarki 

teleskopowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. w  Stargardzie – 

Instalacja Komunalna w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa -  znak sprawy:  ZP 07/2021 

 

W dniach 28 - 29 września 2021 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:  
 
Pytanie 1 
Dotyczy punktów 2.3, 4.11 z podpunktami  i 5.8 – „Dostawa nowej ładowarki teleskopowej …”  - 
jesteśmy dostawcą maszyn rolniczych, lecz nie prowadzimy działalności leasingowej. Możemy 
zaproponować Państwu kontakt z przedsiębiorstwami leasingowymi, z którymi najczęściej 
współpracujemy, lecz nie możemy występować przy realizacji zamówienia na równi z 
leasingodawcą, a takie założenie przyjęto w podpunktach 4.11.                            
Realizacja podobnych zamówień przebiega z naszej strony w następujący sposób:  
- Spółka …. oferuje maszynę, (po sprzedaży świadczy do niej przeglądy i serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny) 
- zamawiający wybierał ofertę leasingową spośród zaproponowanych czy też  zewnętrznych 
przedsiębiorstw leasingowych. Im przekazuje dokumentacje finansową umożliwiającą określenie  i 
zaakceptowanie ryzyka kredytowego, oraz z nimi podpisuje umowę leasingu operacyjnego. Z firmą 
leasingową ustala harmonogram spłaty rat jak i moment wpłaty czynszu inicjalnego. Z nimi ustala 
zakres ubezpieczenia i formę płatności za ubezpieczenie wszystkich wskazanych ryzyk. 
- po wybraniu przez kupującego formy finansowania następuje sprzedaż (firmie leasingowej do 
dalszego przekazania w leasing operacyjny lub sprzedaż na odbiorcę przy finansowaniu leasingiem 
finansowym lub pożyczką/kredytem). 
W związku z tym zapisy punktów 4.11 nie miałyby zastosowania, a procedurę leasingu należy 
przeprowadzić z poleconą przez nas lub samodzielnie wybrana firmą leasingową. Mając na uwadze 
powyższe „wzór umowy leasingowej” z punktu 5.8 nie byłby przez nas przedstawiony.  
Podsumowując część związaną z leasingiem – „Dostawa (leasing) operacyjny) nowej ładowarki 
teleskopowej…” czy należy spodziewać się rozpisania nowego ogłoszenia o zamówieniu  „na samą 
dostawę ładowarki”, a część leasingowa będzie stanowiła odrębny zakres rozważań niezależnych od 
maszyny?   
Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje złożenia oferty na dostawę przez firmę leasingową. Zamawiający dopuszcza 

złożenie oferty przez firmę leasingowe, która współpracuję z dostawcę maszyny/ dealerem lub którą 

dealer rekomenduje. Zamawiający nie oczekuje świadczenia usługi leasingowej przez dealer 

urządzenia.    

 
Pytanie 2 
Dot. punktu – 4.1, 4.3  
– Czy akceptują Państwo łyżkę o pojemności 3,8 m3 ? Uważamy, iż do prac, które państwo wykonują 
taka objętość będzie optymalna, ponadto jest to osprzęt, który możemy uzyskać w wymaganym 
przez Państwa terminie. 
- Producent ładowarki podaje prześwit maszyny 410 mm na ogumieniu 445/65-R22,5, najwyższym 
jaki możemy zaproponować. Czy jest to przez Państwo akceptowalne? 
Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający dopuszcza pojemność łyżki - 3,8 m ³,  dopuszcza również prześwit maszyny 410 

mm przy ogumieniu 445/65 R22,5. 

 



 

 

Pytanie 3 
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ : Udźwig – min 5000 kg  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru udźwig. 

Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ: Wagę maszyny - min 9450 kg ( jest to waga bez 
łyżki )  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru waga maszyny.    

Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ: Prześwit pod pojazdem – powyżej 0,43 m.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ i dopuści prześwit pod pojazdem powyżej 410 mm. 

Pytanie 6 
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ: Wysokość podnoszenia – min 7,8 max 9,5 m ( 
bardzo mała różnica min podnoszenia pozwalająca na załadunek najwyższych zabudów 
samochodowych ).  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru wysokość podnoszenia. 

Pytanie 7 
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ : Opony w rozmiarze 24”.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza stosowanie opon w rozmiarze 24” 

Pytanie 8 
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ: Pompę hydrauliczną wydajność min 150 l/min.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza stosowanie pompy hydraulicznej wydajność 150l/min 

Pytanie 9 
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ: Łyżkę o pojemności nasypowej 3 m3  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru pojemności łyżki nasypowej. 

Pytanie 10 
Czy zamawiający dopuszcza i zmieni w zapisie SIWZ: Silnik wysokoprężny o moc nominalnej od 130 
KM do 170 KM – większa moc wpłynie korzystnie na osiągi maszyny.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ i dopuszcza zmianę parametru silnika moc nominalna od 

130 KM do 170KM. 

Pytanie 11 
Proszę o wyjaśnienie jakimi przesłankami kierował się zamawiający określając bardzo wysoko 
punktowane 2 kryterium oceny oferty w postaci „serwisu”( 40%) - polegającego na wyznaczeniu 
odległości od serwisu stacjonarnego :  
- do 20 km - 40 pkt.  
- od 21 do 29 km - 30 pkt  
- od 30 do 39 km – 20 pkt  
- od 40 – 49 km – 10 pkt  
- od 50 – 59 km – 5 pkt.  



 

 

- odległość powyżej 60 km – 1 pkt.  
W punkcie 4.8 Gwarancja:  
zamawiający zapisał „Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonej ładowarki z 
dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. 
W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz 
ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca.  
- Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 48 godzin od 
momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia”  
Podobnie przeglądy serwisowe mają odbywać się na terenie zakładu zamawiającego za pomocą 
serwisu mobilnego.  
Przy 48 godzinach od momentu na zdiagnozowanie uszkodzenia, dojazd serwisu w czasie 20 minut 
czy godziny nie powinien mieć większego znaczenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający określając wagę kryterium odległość serwisu, kieruje się przyszłymi kosztami dojazdu 

do serwisu celem naprawy lub wykonania serwisu, uwzględniając koszty lawety, dojazdu 

indywidulanego. Ponadto Zamawiający uwzględnia doświadczenia szybkiego odbioru części 

zamiennych z punktów serwisowych i skróceniu, tym samym czasu naprawy.  

 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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