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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa samochodu 

ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l 

dla OSP Pieczonogi” 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści pojazd nowy wyprodukowany w roku 2017? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga aby podwozie samochodu 

było fabrycznie nowe - rok produkcji 2018. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o pojemności 2100 cm3? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga aby pojemność skokowa 

silnika wynosiła minimum 2250 cm3. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści pojazd o momencie obrotowym 360 Nm? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga aby maksymalny moment 

obrotowy  wynosił minimum 370 Nm, 

Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez ładowność, pkt 2.8 

załącznika do Formularza oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez ładowność rozumie największą masę ładunku 

i osób, jaką może przewozić pojazd. Stanowi ona różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i 

masy własnej pojazdu.  

Pytanie 5: W pkt 2.8 załącznika do Formularza oferty Zamawiający określił min. ładowność 

1750 kg. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia minimalna ładowność pojazdu powinna 

wynosić 1970 kg. Czy Zamawiający potwierdza że minimalna ładowność pojazdu wynosi 

1970 kg? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga aby minimalna ładowność 

pojazdu wynosiła 1750 kg. 

Pytanie 6: W pkt 3.31 Zamawiający wymaga zamontowania sprzętu, koszty ma pokryć 

Wykonawca. Proszę o określenie ilości oraz jaki sprzęt Zamawiający będzie wymagał do 

zamontowania na pojeździe? 



Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga aby na pojeździe zapewnione 

było miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-

gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym 

na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz                

z posiadanym sprzętem do zamontowania. 

Pytanie 7: W pkt 3.31 Zamawiający wymaga zapewnienia miejsca na przewożony sprzęt 

zgodnie z „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” . Proszę o wyjaśnienie , czy 

świadectwo dopuszczenia ma być na pojazd ratowniczo-gaśniczy czy na pojazd ratownictwa 

technicznego z funkcją gaśniczą? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał świadectwo 

dopuszczenia na pojazd ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka 

gaśniczego min. 1000 l. 

Pytanie 8: W pkt 20 SWIZ „Opis kryterium wyboru oferty” 

c) skrócenie terminu dostawy 

d) dodatkowe wyposażenie – nawigacja fabryczna 

W/w pkt. naruszają przepisy „Prawo zamówień publicznych” o równym traktowaniu 

wykonawców. 

Pytanie 8.1: Czy Zamawiający dopuści nawigację nie fabryczną?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ aby otrzymać punkty w kryterium „Dodatkowe 

wyposażenie” wykonawca musi zaoferować nawigację fabryczną. 

Pytanie 8.2: Czy Zamawiający zrezygnuje z pkt za skrócenie terminu dostawy?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium: 

„Skrócenie terminu dostawy”. 

Pytanie 9: Proszę o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie sprawdzał zużycie energii, pkt 2.5 

załącznika do formularza oferty?  

Odpowiedź: Zamawiający spełnienie wymogu aby zużycie energii było nie większe niż 12 

Mj/km będzie sprawdzał na podstawie oświadczenia wykonawcy wpisanego po prawej 

stronie tabeli w Załączniku do Formularza oferty. 

Pytanie 10: Czy Zamawiający wymaga homologacji na orurowanie zabezpieczające 

wyciągarkę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga homologacji na orurowanie zabezpieczające 

wyciągarkę. 

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje, że powyższe 

odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
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