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       Kielce, 29.11.2011 r.  

    Szanowni Wykonawcy  

AK/ZP/241/3/11 

 Dotyczy: postępowania nr AK/ZP/241/3/11 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia - urządzeń do utrzymania czystości -  do 
Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach”. 

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach uprzejmie informuje, że na zgłoszone 
pisemne pytanie z dnia 25.11.2011 r.  udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Pzp  (j.t. Dz.U.10.113.759 ze zm.)  i odpowiedzi  te zamieszcza na stronie 
internetowej Zamawiającego (www.filharmonia.kielce.com.pl) 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz.U.10.113.759 ze zm.). Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach informuje 
również, że  wyniku zadanych pytań dokonuje zmiany SIWZ, a dokładnie   zał. Nr 1 Specyfikacja 
techniczna, która zostaje zamieszczona  na stronie  Zamawiającego www.filharmonia.kielce.com.pl). 

W wyniku powyższych działań został przedłużony termin składania ofert do dnia 02.12.2011 r. do 
godz. 13:00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2011 r. o godz. 13:30. 

PYTANIA I  ODPOWIEDZI 

Zadanie I -  Maszyna szorująco – myjąca (samojezdna z siedziskiem dla operatora) 

Pytanie 1.Czy dopuszcza się pojemność zbiorników 90l? 

Odp.: Zamawiający w Specyfikacji technicznej określił pojemność zbiorników  od 100  do 150 l. 
mając na uwadze duże ilości powierzchni do sprzątania  nie dopuszcza zbiorników o niższych 
parametrach  

Pytanie 2. – Czy dopuszcza się napęd na przednią oś, ze względu na to, że na rynku nie ma urządzeń 
szorujących napędzanych na tylną oś. 

Odp.: Zamawiający,  określając w Specyfikacji technicznej  napęd maszyny na tylną oś posiadał 
wiedzę rynkową na temat występowania na rynku maszyn z takim napędem, ponadto Zamawiający  
kierował się względami praktycznymi i miał na uwadze fakt, że maszyna ta będzie służyć do 
sprzątania kilkupoziomowego parkingu podziemnego i będzie musiała przemieszczać się między 
poziomami po pochyłości podjazdu  min. 11% co pozwala się poruszać maszynie z napędem na tylną 
oś, wobec czego Zamawiający nie może dopuścić urządzenia określonego w podanym w zapytaniu. 

Zadanie I -  Maszyna szorująco – myjąca (napędzana przez operatora) 

Pytanie 3. – Czy dopuszczalne jest rozwiązanie z dwoma szczotkami (padami) 

Odp.: Zamawiający  dopuszcza rozwiązanie z dwoma szczotkami, a w Specyfikacji technicznej 
określił dodatkowe szczotki wraz z padami jako wyposażenie w chwili zakupu, co  w rozumieniu 
Zamawiającego oznacza dodatkowy komplet na wymianę. 

Uprzejmie informujemy, że na pozostałe pytania znajdą Państwo odpowiedzi w piśmie z dnia 
23.11.2011 r., zamieszczone naszej stronie internetowej. 

        Jacek Rogala    
       Dyrektor naczelny i Artystyczny 


