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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej zamiatarki z osprzętem w 

formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi pozostające w 

związku z realizowaną dostawą, w szczególności szkolenie personelu Zamawiającego, obecność przedstawiciela 

Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis gwarancyjny. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2 Usługi 

leasingu finansowego CPV 34144430-1 – Pojazdy do zamiatania dróg CPV 34144431-8 – Zamiatarki zasysające 3. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamiatarka przeznaczona do czyszczenia oraz utrzymania ulic i dróg z 

głowicą do szorowania na mokro powierzchni utwardzonych oraz z możliwością zamiatania bez wody w 

temperaturach ujemnych a także utrzymania zieleni. Zamiatarka wyposażona w dodatkowe akcesoria 

współpracujące: 1) Myjkę ciśnieniową 2) Zestaw koszący z możliwością zbierania pokosu do zbiornika 3) Nożyce 

do cięcia żywopłotów. 4) Stojak do zbiornika. Zamiatarka musi być kompletna, wolna od wad fizycznych 

(konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, spełniająca poniższe wymagania, 

przy czym zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem zamiatarki wyższym (lepszym) niż opisane. 

Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, 



posiadać niezbędne homologacje i certyfikat zgodności CE. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej zamiatarki z 

osprzętem w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi 

pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności szkolenie personelu Zamawiającego, obecność 

przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis gwarancyjny. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

66114000-2 Usługi leasingu finansowego CPV 34144430-1 – Pojazdy do zamiatania dróg CPV 34144431-8 – 

Zamiatarki zasysające 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamiatarka przeznaczona do czyszczenia oraz 

utrzymania ulic i dróg z głowicą do szorowania na mokro powierzchni utwardzonych oraz z możliwością 

zamiatania bez wody w temperaturach ujemnych a także utrzymania zieleni. Zamiatarka wyposażona w 

dodatkowe akcesoria współpracujące: 1) Myjkę ciśnieniową 2) Zestaw koszący z możliwością zbierania pokosu do 

zbiornika 3) Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłotów. 4) Stojak do zbiornika. Zamiatarka musi być kompletna, 

wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, 

spełniająca poniższe wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem zamiatarki 

wyższym (lepszym) niż opisane. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, 

parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i certyfikat zgodności CE. 4. Parametry 

techniczne przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne zamiatarki: 1) Informacje ogólne, silnik: a) Rok 

produkcji pojazdu – nie starszy niż 2016 r. –fabrycznie nowa lub używana (maksymalny przebieg 500 mth) b) 

Pochodzi z produkcji seryjnej, nie będąca prototypem c) Konstrukcja przegubowa. d) Silnik wysokoprężny, 

chłodzony cieczą, spełniający normę spalin wymagania UE. e) Moc silnika min. 40 KM. f) Certyfikat PM 10 2) 

Napęd: a) Z dwoma zakresami/trybami jazdy (tj. zamiatanie i transport). b) Napęd 4x4. 3) Osie: a) Pojazd kołowy 

dwuosiowy. b) Ogumienie pojedyncze kół osi przedniej i tylnej, jednakowe dla wszystkich kół. 4) Masy, wymiary: 

a) Masa własna zamiatarki (gotowej do pracy, tj. z systemem szczotek oraz zbiornikiem na zmiotki) - od 1.700 kg 

do 2.500 kg. b) Dopuszczalna masa całkowita zamiatarki - do 3500 kg. c) Wysokość maszyny bazowej - max. 

2.000 mm (bez światła ostrzegawczego) d) Szerokość zamiatarki (bez szczotek) - od 1.000 mm do 1.400 mm. e) 

Szerokość zamiatania płynnie regulowana w zakresie: 1200 mm-2400 mm f) Długość ze szczotkami max. 4.000 

mm. 5) Kabina, układ sterowania: a) Kabina operatora oszklona, dwuosobowa (kierowca i pomocnik) z kierownicą 

po prawej stronie. b) Zapewniająca widoczność 360° c) Wyposażona w system ogrzewania i klimatyzację. d) 

Możliwość ustawienia stałej prędkość jazdy w trybie zamiatania. e) Fotel kierowcy regulowany, umieszczony na 

amortyzatorach pneumatycznych, wyposażony w pas bezpieczeństwa. f) Światło i sygnał akustyczny cofania. g) 

Wyposażona w oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym. h) Wycieraczka szyby przedniej ze 

spryskiwaczem. i) Regulowane z kabiny lusterka boczne. j) Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE. k) 



Sterowanie kierunkiem jazdy za pomocą standardowego koła kierowniczego. 6) Układ hamulcowy: a) 

Hydrauliczny układ hamulcowy. b) Hamulec postojowy. 7) Układ ssący, system szczotek zamiatających: a) 

Minimum dwuszczotkowy system zamiatający. b) Ruchome szczotki talerzowe umieszczone przed kabiną 

operatora po lewej i prawej stronie. c) Sterowanie szczotkami z kabiny. d) Regulacja docisku szczotek do podłoża. 

e) Sposób zamocowania szczotek i ssawy winien chronić je przed uszkodzeniem w przypadku najechania na 

nierówności lub przeszkodę. f) Układ ssący przystosowany do zbierania przedmiotów o większych gabarytach. g) 

Zamiatarka powinna posiadać system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania oraz 

system zraszania strefy zamiatania. h) Głowica ssąca z kanałem ssącym łatwym do demontażu i z możliwością 

czyszczenia bez demontażu części mechanicznych. 8) Zbiornik na zmiotki: a) Pojemnik na zmiotki (śmieci), 

wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, który może być wykorzystany jako zbiornik wody lub do 

zbierania trawy. b) Pojemność pojemnika – minimum 1 m3. c) Wysokość opróżniania zebranych zanieczyszczeń 

minimum 1400 mm. 9) Instalacja wodna: a) Zamiatarka powinna być wyposażona w odporne na korozję zbiorniki 

na wodę o łącznej pojemności min. 190 l. b) Wysokociśnieniowa instalacja wody do mycia (myjka) o ciśnieniu 

roboczym w przedziale 70-150 bar z wężem i pistoletem do wysokociśnieniowego mycia punktowego. 10) 

Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłotów a) Na ramieniu hydraulicznym b) Ostrza z napędem hydraulicznym c) 

Regulowana wysokość cięcia z kabiny operatora 11) Inne: a) Poziom hałasu na zewnątrz mierzony nad maszyną 

zgodny z obowiązującymi normami. b) Pojazd zabezpieczony antykorozyjnie. c) Koła jezdne ogumione o wymiarze 

nie mniej niż 12” d) Sterowanie osprzętem z kabiny operatora. e) Przyłącze hydrantowe do napełniania wody z 

sieci wodociągowej. f) Zestaw kluczy i narzędzi (skrzynka narzędziowa). g) Trójkąt ostrzegawczy. h) Gaśnica. i) 

Apteczka. j) Komplet kluczyków. 5. Wykonawca zapewnia: 1) W dniu protokólarnego odbioru zamiatarki 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) kompletną dokumentację techniczną zamiatarki określającą jej markę, 

parametry techniczne oraz wyposażenie, b) instrukcję obsługi pojazdu i zabudowy wraz z wykazem części (po 

polsku) c) książkę przeglądów serwisowych z odnotowanym przeglądem zerowym; d) harmonogram przeglądów 

urządzenia oraz tabelę kodów błędów; e) certyfikat pojazdu – homologację, deklarację zgodności -CE. f) listę 

adresów punktów serwisowych; g) katalog części zamiennych, instrukcję obsługi z charakterystyką techniczno-

eksploatacyjną; 2) Dostawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia pracowników wskazanych 

przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie: a) budowy i obsługi przedmiotu 

zamówienia; b) okresowej obsługi technicznej tj. wymiana materiałów eksploatacyjnych; c) konserwacji 

przedmiotu zamówienia. 3) Dokumenty niezbędne do zarejestrowania zamiatarki – jeżeli zaistnieje konieczność ze 

względu na obowiązujące przepisy prawne. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w j. polskim. Jeśli są 

sporządzone w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski (ważne pod względem prawnym). 4) 



Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu zamówienia na teren bazy sprzętowej Zamawiającego tj. na ul. 

Kilińskiego 22 63-000 Środa Wielkopolska należy do obowiązków Wykonawcy i będzie realizowany na jego koszt 

w ramach zaoferowanej ceny. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-08, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na 

pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu > język polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-09, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski 

 


