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Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową 
tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki 

Siechnice, 29.11.2019 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy pn.:Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na 
dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne 
samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 
628661-N-2019 z dnia 27.11.2019 r.) 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ot. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 
z późn. zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe 
postępowanie wraz wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

W części li tytułowego zamówienia w opisach przedmiotów (minimalne wymagania, parametry 
techniczne) widnieje zapis: 1 ..... używanej lub nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym 
niż 2018 lub posiadające maksymalnie 500 motogodzin 

Czy Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza maszyny starsze niż 2018 r, ale z licznikiem 
mniejszym niż 500 motogodzin np. rok produkcji 2016, licznik 250 motogodzin? 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na poniższy 
SISK.Z.19.2019 jak w zmianie 1 
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Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza inny niż elektryczny wskaźnik poziomu paliwa? Każdy rodzaj wskaźnika 
poziomu paliwa charakteryzuje się tym, że należy na niego spojrzeć aby sprawdzić poziom paliwa, 
stąd zastosowanie wskaźników analogowych ( zegarowy, czy liniowy) nie będzie miało żadnego 
wpływu na jakość i poziom użytkowania maszyny 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający dopuszcza inny rodzaj niż elektryczny wskaźnik poziomu paliwa (analogowy, zegarowy, 
liniowy). 

Z uwagi na udzielone wyJasrnenia, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zapisach 
SIWZ w następujący sposób: 

1. Zamawiający zmienia treść Załącznika 1B SISK.Z.19.2019 nadaje mu brzmienie jak w 
załączeniu. 

Zamawiający dla wygody Wykonawców, wraz z zmienionym załącznikiem 1 B publikuje pozostałe 
załączniki. 

2. Zamawiający nadaje rozdziałowi X pkt 8 SIWZ następujące brzmienie: 

8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

nazwą, adresem Wykonawcy, 

nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 
011 Siechnice oraz adnotacją: Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) 
ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z 
osprzętem oraz dwie kosiarki nie otwierać przed 9 grudnia 2019 r. do godz. 11 :00. 

A:' o/ 



3. Zamawiający nadaje rozdziałowi XI pkt 1 oraz 9 SIWZ następujące brzmienie: 

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, należy złożyć w biurze 
Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z 
Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. do godziny 10:30. 

Biuro Zamawiającego otwarte jest: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00. 

9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka 
Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w dniu 9 
grudnia 2019 r., o godzinie 11 :00. 

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią 
integralną część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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Załącznik 1 B SISK.Z.19.2019 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

I. Opis 
p. wymagania techniczne minimalne wymagania, parametry techniczne 

wypełnia Wykonawca 
(należy wpisać tak- lub 
wpisać parametry)* 

a b C d 

1 URZĄDZENIE 
WIELOFUNKCYJNE 
SAMOJEZDNE 

1. Urządzenie samojezdne wielofunkcyjne z przednim 
urządzeniem roboczym, używane lub nowe 
z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym niż 
2018 i posiadające maksymalnie 50 motogodzin. 

2. Minimalna ilość cylindrów: 3, 
3. Minimalna pojemność silnika: 1100 ce, 
4. Moc znamionowa silnika: 18 kW- 22 kW 
5. Rodzaj napędu: Hydrostatyczny AWD 
6. Przeniesienie napędu na układ roboczy za pomocą: Walu 

Odbioru Mocy (PTO) 
7. Przekładnia walu z ilością obrotów: 2500 obr.Imin 

8. Min. pojemność zbiornika paliwa: 24 I 
9. Rodzaj paliwa: Diesel (ON) 
1 O. Wspomaganie zimnego rozruchu 
11. Zabezpieczenie przed zamarzaniem 
12. Automatyczne odpowietrzanie układu paliwowego 
13. Czynnik chłodzenia ślinika: ciecz 
14. Całkowicie zamknięty silnik i tłumik z poziomym układem 

spalinowym 

15. Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika 
16. Minimum trzy tryby prędkości pracy 
17. Wspomaganie układu kierowniczego 
18. Prędkość maksymalna maszyny: do 20km/h 

19. Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa / rezerwy 
20. Oświetlenie przednie, tylne, lampa sygnalizacyjna 

rotacyjna 

21. Skręt zapewniający martwy okrąg do 65 cm 
22. Średnica kół Przód/Tyl: 20' / 20' 
23. Szerokość kół Przód/Ty/: 10' 
24. Ogumienie typu: trawnikowego 
25. Hamulec postojowy 

26. Szerokość urządzenia: 11 O - 125 cm 
27. Długość urządzenia: 210 - 225 cm 
28. Wysokość maksymalna urządzenia: 150 cm 
29. Zabezpieczenie ROPS z możliwością składania 
30. Pas bezpieczeństwa dla operatora 
31. Waga urządzenia: 600 - 680 kg 

32. Licznik motogodzin 
33. Zestaw hydrauliczny do sterowania przystawkami 
34. Amortyzowany fotel z podłokietnikami 
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35. Hak kulowy / zaczep techniczny 
36. Zestaw oświetlenia i oznakowania umożliwiający 

poruszanie się po drogach publicznych (min. oświetlenie 
ostrzegawcze, światłą mijania, światła pozycyjne tylne, 
trójkąt ostrzegawczy „maszyna wolnobieżna", itp.) 

Wyposażenie dodatkowe kompatybilne do urządzenia samojezdnego wielofunkcyjnego 

2 URZĄDZENIE 37. Szerokość robocza: 125 -140 cm 
KOSZĄCE/TNĄCE 38. Metoda koszenia: Mielenie (mulczowanie) 

39. Rodzaj i kierunek wyrzutu: Wyrzut tylny 
40. Ilość noży: 3 sztuki 
41. Możliwość prostej regulacji wysokości koszenia 
42. Minimalna wysokość koszenia co najmniej: 30 mm 
43. Waga urządzenia: 95 - 115 kg 
44. Rolki lub koła stabilizujące urządzenie 
45. Możliwość unoszenia urządzenia hydraulicznie z pozycji 

fotela operatora do przejazdów 
3 UKŁAD BIJAKOWY 46. Szerokość robocza: 11 O - 125 cm 

47. Waga urządzenia: 110 - 140 kg 
48. Minimalna prędkość obrotowa walu: 2000 obr.Imin 
49. Minimalna waga młotka: 250 g 
50. Minimalna ilość młotków: 20 sztuk 

4 SZCZOTKA 51. Szerokość robocza: 11 O - 135 cm 
52. Możliwość regulacji kąta pracy z pozycji fotela operatora 
53. Waga urządzenia: 150 - 175 kg 
54. Rolki lub koła stabilizujące urządzenie 
55. Osłona I fartuch uniemożliwiający wyrzut przedmiotów 

w górę 
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Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Kosiarki samojezdnej z osprzętem 

I. Opis 

p. wymagania techniczne 

a b 

I KOSIARKA 
SAMOJEZDNA 

minimalne wymagania, parametry techniczne 
wypełnia Wykonawca 
(należy wpisać tak- lub 
wpisać parametry)* 

C 

1. Kosiarki samojezdnej z przednim urządzeniem roboczym, 
używanej lub nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji 
nie starszym niż 2018 i posiadające maksymalnie 50 
motogodzin. 

2. Minimalna ilość cylindrów: 2, 
3. Minimalna pojemność silnika: 600 ce, 
4. Minimalna moc znamionowa silnika: 11 kW - 14 kW 
5. Rodzaj napędu: Hydrostatyczny AWD 
6. Przekładnia walu z ilością obrotów: 2100 obr.Imin 

7. Min. pojemność zbiornika paliwa: 12 I 
8. Rodzaj paliwa: Benzyna 
9. Wspomaganie zimnego rozruchu 
1 O. Zabezpieczenie przed zamarzaniem 
11. Automatyczne odpowietrzanie układu paliwowego 
12. Czynnik chłodzenia ślinika: Powietrze 
13. Całkowicie zamknięty silnik i tłumik z poziomym układem 

spalinowym 

14. Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika 
15. Minimum trzy tryby prędkości pracy 
16. Wspomaganie układu kierowniczego 
17. Prędkość maksymalna maszyny: do 1 O km/h 

18. Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa / rezerwy 
19. Sygnalizacja zapełnienia zbiornika pokosu 
20. Opróżnianie zbiornika pokosu z pozycji fotela operatora 
21. Oświetlenie przednie, 

22. Skręt zapewniający okrąg do 65 cm 
23. Średnica kół Przód/Tyl: 16' / 16' 
24. Szerokość kół Przód/Tyl: 8' 
25. Ogumienie typu: trawnikowego 
26. Hamulec postojowy 
27. Zintegrowany z urządzeniem zbiornik na pokos 

o pojemności min.: 280 I 
28. Mechaniczny system podawania pokosu do zbiornika 

29. Szerokość urządzenia: 100 - 115 cm 
30. O/ugość urządzenia: 200 - 215 cm 
31. Wysokość maksymalna urządzenia: 150 cm 
32. Waga urządzenia: 300 - 350 kg 

33. Licznik motogodzin 
34. Amortyzowany fotel 
35. Hak kulowy / zaczep techniczny 

d 

Wyposażenie dodatkowe kompatybilne do kosiarki samojezdnej 

J:, 
i 
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2 URZĄDZENIE 36. Szerokość robocza: 100 - 11 O cm 
KOSZĄCE/TNĄCE 37. Metoda koszenia: Mielenie (mulczowanie) ze zbieraniem 

38. Rodzaj i kierunek wyrzutu: Wyrzut tylny/osiowy 
39. Ilość noży: 3 sztuki 
40. Możliwość prostej regulacji wysokości koszenia 
41. Minimalna wysokość koszenia co najmniej: 30 mm 
42. Waga urządzenia: 45 - 65 kg 
43. Rolki lub kola stabilizujące urządzenie 
44. Możliwość unoszenia urządzenia hydraulicznie z pozycji 

fotela operatora do przejazdów 
3 ZBIERACZ 45. Szerokość robocza: 100 - 11 O cm 

CZYSZCZĄCO 46. Waga urządzenia: 10 - 30 kg 
ZAMIATAJĄCY 47. Minimalna pojemność zbiornika: 300 I 

48. Układ napędowy szczotki zintegrowany z kolami 
49. Układ szczotek mechanicznych napędzanych 

przełożeniem z obrotu kola 
50. Możliwość regulacji wysokości układu szczotek w zakresie 

minimum 25 - 45 mm 
51. Opróżnianie zbiornika z pozycji fotela operatora 

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Kosiarki samojezdnej automatycznej 
I. Opis 

p. wymagania techniczne 

a b 

I KOSIARKA 
SAMOJEZDNA 
AUTOMATYCZNA 

minimalne wymagania, parametry techniczne 
wypełnia Wykonawca 
(należy wpisać tak- lub 
wpisać parametry)* 

C 

1. Kosiarki samojezdnej automatycznej, używanej lub 
nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym 
niż 2018 i posiadające maksymalnie 50 motogodzin. 

2. Kosiarka akumulatorowa z min. czasem pracy na jednym 
ładowaniu: 240 min 

3. System automatycznego ładowania 
4. Standardowy czas pełnego ładowania: 60 - 90 min 
5. System automatycznego doprowadzania urządzenia do 

stacji ładowania 
6. Stacja dokująca / ładująca 
7. System baterii o minimalnej żywotności: 36 me 

8. Wymagany obszar prac: 8500 m2 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania grupy 
urządzeń pozwalających na spełnienie wymogu obszaru 
pracy. Urządzenia musza być jednego producenta, typu i 
modelu. 

9. Praca na maksymalnym nachylenie terenu: 20° 
1 O. Możliwość zdefiniowania obszaru roboczego w sposób 

pozwalający na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 
na trawniku (wertykulacja - nakłuwanie na gł. 45 mm, 
nawożenie, podlewanie) 

11. Minimalna szerokość urządzenia: 50 cm 
12. Maksymalna waga urządzenia: 25 kg 
13. Urządzenie odporne na zmienne warunki atmosferyczne 

(deszcz, słońce) 

14. System koszenia: noże I ostrza 
15. Ilość noży: 3 sztuki 
16. Regulowana wysokość koszenia: 25 - 45 mm 
17. Dopuszczalny nie regularny system koszenia - 

poruszania się urządzenia 

d 
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18. System zdalnego sterowania urządzeniem / grupą 
urządzeń 

19. Możliwość wprowadzenia harmonogramów pracy 
20. Możliwość zdalnego wzbudzenia / unieruchomienia 
21. Oprogramowanie w systemie sterowania na ANDROID/ 

IOS 
22. Oprogramowanie dożywotnio bezpłatne z aktualizacjami 
23. Zdalna możliwość regulacji wysokości koszenia 
24. Brak panelu sterowania na urządzeniu lub panel 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich 
25. Wbudowany system GPS, lokalizacji urządzenia 

26. Powiadomienie systemowe o awarii urządzenia 
27. Powiadomienie systemowe o opuszczeniu obszaru 

zdefiniowanego I roboczego przez urządzenie 
28. Powiadomienie systemowe o uniesieniu / oderwaniu 

urządzenia od podłoża 
29. Powiadomienie o braku zasilania/ awarii stacji ładowania 

1) *wszystkie pola w tabeli muszą być wypełnione, brak wymaganych uzupełnień spowoduje 
odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ, 

2) dodatkowe wyposażenie musi być kompatybilne z kosiarką samojezdną 

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 
pieczątka/pieczątki) 


