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WYJAŚNIENIA NR 3 ORAZ ZMIANA NR 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów 
ratowniczo – gaśniczych, samochodu kwatermistrzowskiego 
oraz samochodu  operacyjno - rozpoznawczego. 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
zamawiający Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przekazuje 
treść pytań, wyjaśnienia oraz zmiany dotyczące treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
Pytanie nr 1  
Zamawiający w rozdziale IV punkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wymaga, żeby termin wykonania zamówienia dla wszystkich części wynosił 80 dni od 
dnia podpisania umowy. Czy z uwagi na fakt, że czas oczekiwania na podwozie do 
zabudowy wynosi co najmniej 3 lub nawet 4 miesiące Zamawiający wydłuży termin 
realizacji zamówienia minimum do 31 lipca 2014 r. 

Odpowiedź  
Zamawiający nie może wyrazić zgody na wydłużenie terminu realizacji. Zakup 
ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które muszą zostać wykorzystane  
i rozliczone do 30 czerwca 2014 r. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy części 3 zamówienia.  
Czy zamawiający dopuszcza silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 220 KW 

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 220 KW. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.3 do SIWZ w pkt 2.2.3.1 zapis o treści: 
„Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 300 kW”.   
otrzymuje brzmienie 
„Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 220 kW.”  
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Pytanie nr 3 
Dotyczy części 3 zamówienia.  
Czy zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa nie mniejszy niż 130 litrów, który 
zapewnia przejechanie w warunkach szosowych z obciążeniem równym całkowitej 
masy rzeczywistej co najmniej 400 km bez konieczności uzupełniania paliwa. 

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 130 litrów. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.3 do SIWZ w pkt 2.2.11.1 zapis o treści: 
„Jednak nie mniej niż 300 litrów.”  
otrzymuje brzmienie 
„Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 130 litrów.”  
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy części 3 zamówienia.  
Czy zamawiający dopuści dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego z 
silnikiem o mocy 264 kW (załącznik nr 2.3 pkt 2.2.3.1. 

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 220 KW. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.3 do SIWZ w pkt 2.2.3.1 zapis o treści: 
„Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 300 kW”.   
otrzymuje brzmienie 
„Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 220 kW.”  
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy części 3 zamówienia.  
Czy zamawiający dopuści dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego ze 
skrzynią biegów automatyczną lecz z tradycyjnym sprzęgłem (załącznik nr 2.3 pkt 
2.2.4.1. 

Odpowiedź  
Zamawiający w zmianie treści SIWZ nr 1 z dnia 10 lutego 2014 r. odstąpił od 
wymogu dostarczenia samochodu ze skrzynią automatyczną ze sprzęgłem 
hydrokinetycznym. Wybór rodzaju skrzyni biegów leży po stronie wykonawcy. W 
związku z powyższym dopuszczalne jest również dostarczenie pojazdu z tradycyjnym 
sprzęgłem.  
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy części 3 zamówienia.  
Czy zamawiający dopuści dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego 
wyposażonego jedynie w blokadę mechanizmów różnicowych międzykołowych 
(załącznik nr 2.3 pkt 2.2.4.1.). 
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Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego 
wyposażonego jedynie w blokadę mechanizmów różnicowych międzykołowych. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.3 do SIWZ w pkt 2.2.4.1 wykreśla się zapis o treści: 
„i międzymostowych”. 

Pytanie nr 7 
Dotyczy części 3 zamówienia.  
Czy zamawiający dopuści dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego z 
krótką kabiną dzienną  (załącznik nr 2.3 pkt 2.2.14.1.6).  

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego bez 
miejsca na leżankę służąca w czasie postoju do odpoczynku kierowcy. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.3 do SIWZ w pkt 2.2.4.1 zapis o treści: 
„Za oparciem tylnym fotela kierowcy oraz foteli załogi musi być miejsce z leżanką 
służąca w czasie postoju do odpoczynku kierowcy, a także do przewozu  osobistego 
wyposażenia kierowcy i załogi.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Za oparciem tylnym fotela kierowcy oraz foteli załogi musi być miejsce do przewozu  
osobistego wyposażenia kierowcy i załogi.” 

Pytanie nr 8 
Dotyczy części 3 zamówienia.  
Czy zamawiający dopuści dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego ze 
zbiornikiem paliwa o pojemności 150 litrów, z zachowaniem pozostałych wymagań tj. 
maksymalnego przebiegu 300 km oraz nieprzerwanej pracy przez 4 godziny bez 
tankowania (załącznik nr 2.3 pkt 2.2.11.1). 

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 130 litrów. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.3 do SIWZ w pkt 2.2.11.1 zapis o treści: 
„Jednak nie mniej niż 300 litrów” 
otrzymuje brzmienie 
„Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 130 litrów.”  
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy części 3 zamówienia.  
Czy zamawiający dopuści dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego z 
systemem zamykania drzwi bez centralnego zamka  (załącznik nr 2.3 pkt 2.2.14.1.1). 
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