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Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„ Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 GCBA
5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu ”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Zamawiający wymaga by fotel kierowcy był zawieszony pneumatycznie oraz był wyposażony
w regulację obciążenia.
Czy zamawiający dopuszcza fabryczny fotel z zawieszeniem pneumatycznym oferujący liczne możliwości
ustawień. Regulowany wzdłużnie i na wysokość. Wyposażony w regulowane oparcie, zintegrowany
zagłówek, funkcję szybkiego opuszczania umożliwiającą szybkie odprowadzenie powietrza?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
regulacją wysokości, odległości ( regulacja wzdłużna) i pochylenia oparcia.
Zapytanie nr 2
Zamawiający wymaga by pod siedzeniami, pod poręczą oraz pod dachem kabiny (na całej
szerokości nad i pod poręczą) były schowki.
Czy zamawiający dopuszcza pojazd którego, kabina nie posiada schowków pod przednimi siedzeniami
oraz nie posiada schowków pod dachem w tylnej części kabiny, natomiast posiada fabryczne schowki
umieszczone z przodu kabiny nad kierowcą i dowódcą, schowek pod siedziskiem w tylnej części kabiny,
oraz schowki w tylnej części kabiny zamontowane przez wykonawcę pod poręczą do trzymania
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wymaga pojazdu wyposażonego w schowki pod tylnymi siedzeniami załogi, schowki pod
poręczą oraz schowki podsufitowe w środkowej lub w przedniej części kabiny.
Zapytanie nr 3
Zamawiający wymaga by podwozie pojazdu było w kolorze czarnym. Czy Zamawiający dopuszcza
podwozie w kolorze ciemnoszarym?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający dopuszcza podwozie pojazdu w kolorach ciemnych.
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Zapytanie nr 4
Zamawiający wymaga by pojazd posiadał oświetlenie pola pracy (...), oświetlenie to powinno być
umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i składać się z lamp bocznych do
oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne min. 3 szt. na stronę oraz oświetlenia
LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe.
Czy Zamawiający dopuszcza 2 lampy boczne wbudowane w balustrady po każdej stronie przy spełnieniu
wymagania min. 5 luksów w odległości Im od pojazdu na poziomie podłoża? Zwracamy się z prośbą o
doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez „oświetlenie LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy
pojeździe", oraz w którym miejscu powinno być zamontowane?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający dopuszcza 2 lampy boczne wbudowane w balustrady po każdej stronie.
Zamawiający poprzez zwrot „oświetlenie LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe” rozumie
listwę świetlną LED zamontowaną na całej długości boku w górnej części zabudowy samochodu.

.......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)
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