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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego:
„Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA

5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęło  pytanie  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

Pytanie nr 1
Dot.: pkt 14.19 Opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga by pojazd posiadał centralny zamek.
Czy Zamawiający dopuści pojazd niewyposażony w centralny zamek z drzwiami zamykanymi tym samym 
kluczem?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuści pojazd niewyposażony w centralny zamek z drzwiami zamykanymi tym samym 
kluczem.

Pytanie nr 2
Dot.: pkt 14.30 Opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga by kabina pojazdu była wyposażona w szyberdach . Wywietrznik dachowy 
(szyberdach) ze względu na jego wymiary nie może być traktowany jako wyjście awaryjne, a wymóg 
posiadania w kabinie klimatyzacji powoduje, że nie ma konieczności wentylowania kabiny przez 
wywietrznik.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z kabiną nie wyposażoną w 
wywietrznik dachowy?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuści pojazd z kabiną nie wyposażoną w wywietrznik dachowy.

Pytanie nr 3
Dot.: pkt 38. Opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w zamontowane na dachu działko przenośno- 
przewoźne.
Samochody ratowniczo gaśnicze mogą być wyposażone bądź w działko zamontowane na stałe, bądź też w
działko przenośne.
Pragniemy  zwrócić  uwagę  Zamawiającego,  że  opisane  rozwiązanie  wymaga  zastosowania  działka
przenośnego, które jest znacznie droższe, a czas oczekiwania na działko w połączeniu z koniecznością
uzyskania rozszerzenia Świadectwa dopuszczenia powoduje, że termin realizacji zamówienia może okazać
się trudny do spełnienia.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z działkiem wodno- pianowym
zamontowanym na stałe?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający dopuści pojazd z działkiem wodno-pianowym zamontowanym na stałe.

Pytanie nr 4
Dot.: pkt 46. Opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga by przedział autopompy był zamykany klapą.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z przedziałem autopompy zamykanym żaluzją 
aluminiową- podobnie jak pozostałe 6 skrytek- z systemem rurkowym?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający dopuści pojazd z przedziałem autopompy zamykanym żaluzją aluminiową.



Pytanie nr 5
Dot.: pkt 62.9 Opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga by na pulpicie sterowniczym w przedziale autopompy były zamontowane włączniki
do  uruchamiania  silnika  pojazdu,  załączenia  i  wyłączenia  autopompy,  wyłączania  silnika  pojazdu,  a
uruchomienie  silnika  pojazdu  z  przedziału  autopompy  było  możliwe  tylko  dla  neutralnego  położenia
dźwigni  zmiany  biegów.  Chcielibyśmy  zwrócić  uwagę,  że  włączanie  i  wyłączanie  silnika  pojazdu,  ze
względu  na  nagłe  obciążenie  mechanizmów  pracujących,  powinno  odbywać  się  za  pomocą  stacyjki
pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale
obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego
zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie
mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów napędowych pompy nie powinno się odbywać się z
tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą,
zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co
skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.
Czy  wobec  powyższego  Zamawiający  dopuści  zaproponowanie  pojazdu  bez  możliwości  włączania
autopompy oraz silnika z przedziału autopompy?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający dopuści pojazd bez możliwości włączania autopompy oraz silnika z przedziału autopompy.

Pytanie nr 6
Dot.: pkt 74.9 Opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga by maszt oświetleniowy posiadał możliwość sterowanie bezprzewodowego.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z masztem oświetleniowym sterowanym za pomocą 
pilota na przewodzie?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający dopuści pojazd z masztem oświetleniowym sterowanym za pomocą pilota na przewodzie.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
celu  możliwości  uwzględnienia  powyższych  wyjaśnień  przez  Wykonawców  w  składanych  ofertach
przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert
przetargowych do dnia 14.10. 2016r.  do godz. 10:00  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 14.10. 2016r. o godz.
10:30 w pokoju 410.
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 (podpis Kierownika Zamawiającego)


