POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W WIERUSZOWIE
Adres: ul. Waryńskiego 14, 98 – 400 Wieruszów www.pzdwieruszow.pl
 (62) 78-36-062
NIP: 997-00-00-028
REGON: 730973217

Wieruszów, dnia 11.08.2022r.
ZD.ZP.3211/3/2022/UL

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu
mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych.
Nr ogłoszenia 2022/BZP 00293916/01 z dnia 05.08.2022r.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania
od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 201r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz
z udzielonymi z wyjaśnieniami (pkt I) oraz dokonuje, na podstawie art. 286 ustawy Pzp,
zmiany treści SWZ (pkt II) w poniższym zakresie.
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Pytanie:
Bardzo proszę o odpowiedz na pytania dotyczące kosiarki wysięgnikowej:
1. Czy płyta montażowa nie powinna być 300mm x 265mm jak w FERRI, skoro
maszyna ma być kompatybilna? Z otworami Fi17? (proszę o dokładną weryfikację)
2. Czy ramię hydrauliczne ma mieć obrót ramienia 90 stopni, czy ma być na bezpiecznik
mechaniczny?
3. Czy przekładnia w ramieniu ma być żeliwna, czy może być słabsza aluminiowa?
4. Czy pompa w ramieniu ma być żeliwna, czy może być słabsza aluminiowa?
5. Czy joystick elektryczny ma być, joystickiem proporcjonalnym umożliwiającym
płynne sterowanie pracą ramienia ?
Czy zamawiający dopuszcza, prymitywny i szarpiący joystick jednosygnałowy
ON/OFF.
6. Czy załączanie napędu rotora ma być również elektroniczne z panelu joysticka?
7. Czy rotor ma mieć wolny start elektroniczny dwukierunkowy?
Odpowiedź:
1. Zamawiający wymaga aby płyta montażowa miała wymiary 31x34cm. W opisie
przedmiotu zamówienia oraz formularzu ofertowym zamawiający popełnił czeski błąd
wpisując niewłaściwe wymiary mianowicie 31x43 cm. Otwory fi 17.
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2. Zamawiający wymaga aby ramię hydrauliczne miało obrót ramienia nie mniejszy niż
90 stopni z funkcją bezpieczeństwa.
3. Przekładnia w ramieniu kosiarki może być żeliwna lub aluminiowa.
4. Pompa w ramieniu kosiarki może być żeliwna lub aluminiowa.
5. Zamawiający wymaga aby kosiarka była wyposażona w joystick proporcjonalny
umożliwiając płynne sterowanie pracą ramienia. Zamawiający nie dopuszcza,
prymitywnego i szarpiącego joystick jednosygnałowego ON/OFF.
6. Zamawiający nie wymaga załączania napędu rotora elektronicznie z panelu joysticka.
7. Zamawiający wymaga, aby rotor miał wolny start elektroniczny dwukierunkowy.
II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w następujący
sposób:
1) Opis przedmiotu zamówienia
pkt 5.4. ppkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:
2) ramię hydrauliczne z płytą montażową o wymiarach 31x 34 cm, montowane na 4 śruby,
pkt 5.4. ppkt 3 SWZ otrzymuje brzmienie:
3) zasięg pracy od 6,2 do 7,5 m
2) Termin związania ofertą
pkt 17.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 17.09.2022r.
3) Sposób oraz termin składania ofert:
pkt 22.2. SWZ otrzymuje brzmienie:
22.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.08.2022r.
do godz. 11.00.
4) Termin otwarcia ofert:
pkt 23.1. SWZ otrzymuje brzmienie:
23.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2022r. do godzinie 11.30.
5) Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
pkt 7 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie:
7) niniejsza oferta jest ważna do dnia 17.09.2022r.
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6) Załącznik nr 1 A – FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH
dotyczy: Kosiarki z ramieniem hydraulicznym
pkt 1. formularza wymagań techniczno – jakościowych otrzymuje brzmienie:
Lp.

Opis parametru

1

2

1

Wymagania Zamawiającego

3
Kosiarka z ramieniem hydraulicznym
kosiarka i ramię fabrycznie nowa
hydrauliczne
ramię kosiarki hydrauliczne z płytą montażową
o wymiarach 31x34 cm, montowane
na 4 śruby
zasięg pracy od 6,2 do 7,5 m

*Spełnienie
wymagań
techniczno –
jakościowych/
propozycje
Wykonawcy
4

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną
częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej nowe formularze SWZ, tj.:
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY,
Załącznik nr 1 A - FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

z poważaniem:

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez Andrzej Parzonka
Data: 2022.08.11
09:10:14 CEST
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