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WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1  

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  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z wysokością całkowitą 
wynoszącą 2600 mm (zgodnie z wymaganiami przetargowymi), ale które posiadają 
świadectwo dopuszczenia z wpisaną wysokością 2680 mm.  
Różnica w wysokościach, o których mowa powyżej, wynika z faktu, że przedstawiony 
do certyfikacji w CNBOP samochód był wyposażony w drabinę dwuprzęsłową typu 
D10W, która wystawała ponad kabinę pojazdu i podnosiła wysokość całkowita. W 
przedmiotowym przetargu, Zamawiający wymaga drabinę nasadkową, więc ten 
problem nie będzie miał miejsca. Do odbioru zostaną przedstawione pojazdy z 
wysokością całkowitą nie przekraczającą 2600 mm. 

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z 
wysokością całkowitą wynoszącą 2600 mm, który posiada świadectwo dopuszczenia z 
wpisaną inną wysokością pod warunkiem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
świadectwo dopuszczenia będzie ważne dla dostarczonego samochodu. 
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów wyposażonych w 
agregat gaśniczy z pompą wysokociśnieniową napędzany za pomocą przystawki 
odbioru mocy z podwozia pojazdu. 
W wymaganiach przetargowych Zamawiający wpisał wymóg zastosowania 
autopompy w wydajności 100 dm3/min., która jest napędzana z przystawki odbioru 
mocy. Proponujemy Państwu identyczne rozwiązanie polegające na zastosowaniu 
pompy Kappa 125 firmy Udor, która ma wydajność 125 dm3/min. i również jest 
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napędzana z przystawki odbioru mocy. Różnica polega tylko na innym nazewnictwie 
jakie jest wpisane na posiadanym przez nas świadectwie dopuszczenia. 

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza dostarczenie lekkiego samochodu operacyjno – gaśniczego 
wyposażonego w agregat gaśniczy z pompą wysokociśnieniową napędzanego za 
pomocą przystawki odbioru mocy z podwozia pojazdu. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.1 i 2.2 do SIWZ w tabeli dotyczącej dostawy lekkiego samochodu 
ratowniczo - gaśniczego w pozycjach gdzie występuje słowo „autopompa” dodaje się 
zapis o treści „lub  agregat gaśniczy z pompą wysokociśnieniową napędzane za 
pomocą przystawki odbioru mocy z podwozia pojazdu”. 

Pytanie nr 3 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów w załączniku nr 2.1. W pkt 7 tego załącznika 
Zamawiający wymienia wyposażenie, które zamierza dostarczyć, a Wykonawca ma 
przewidzieć miejsce i wykonać mocowania. W punkcie tym jest wymieniony m.in. 
zestaw narzędzi hydraulicznych. Z kolei na samym końcu tego załącznika 
Zamawiający podaje szczegółowe wymagania dla tych narzędzi oraz żąda podania 
producenta, typu i modelu urządzeń. W związku z tym prosimy o jednoznaczne 
określenie jakie wyposażenie dostarcza Zamawiający, a jakie Wykonawca. 

Odpowiedź  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zestaw sprzętu hydraulicznego, o którym 
mowa w załączniku nr 2.1 pkt 7 SIWZ, spełniający wymagania określone w dalszej 
części załącznika 2.1 w tabeli dla „Zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego”.  
Dla powyższego zestawu wykonawca zobowiązany jest przewidzieć oraz wykonać 
mocowania miejsce w samochodzie ratowniczo - gaśniczym. 
 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.1 do SIWZ w tabeli dotyczącej dostawy lekkiego samochodu 
ratowniczo - gaśniczego: 
− w pkt 7 wykreśla się zapis o treści: „Zestaw sprzętu hydraulicznego – model i 

wymiary dostarczy zamawiający po podpisaniu umowy”, 
− w pkt 9 dodaje się pkt 9.5 o treści: „Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć 

miejsce oraz wykonać mocowania dla zestawu ratowniczego sprzętu 
hydraulicznego, o którym mowa w dalszej części załącznika nr 2.1”. 

Pytanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści fabrycznie nowe podwozie pojazdu oraz jego podzespoły i 
całość wyposażenia z roku produkcji 2011. 

Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z roku produkcji 2011.  
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów w załączniku nr 2.1 i 2.2. W pkt 2.3.14.5.1 tych 
załączników Zamawiający wymienia wyposażenie sygnał dźwiękowy lub kontrolka 
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świetlna informujące o pracy/stanie następujących: między innymi włączonego 
przełożenia terenowego. Informujemy, że w pojazdach miejskich z napędem na 
jedną oś producenci podwozi nie oferują skrzyń redukcyjnych zapewniających 
możliwość wyboru przełożenia terenowego. W związku z tym taka sygnalizacja nie 
ma racji bytu. Prosimy o skorygowanie zapisów. 

Odpowiedź  
Zamawiający odstępuje od wymogu możliwości wyboru przełożenia terenowego. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.1  i 2.2 do SIWZ w pkt 2.3.14.5.1 tych załączników wykreśla się zapis 
o treści: „możliwość wyboru przełożenia terenowego”, 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie lekkiego samochodu operacyjnego fabrycznie 
nowego na podwoziu z produkcji 2013. 

Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z roku produkcji 2013.  
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuści dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego z 
napędem 4x4 z blokadą mechanizmów różnicowych międzyosiowych i 
międzykołowych ale z manualną skrzynią biegów i tradycyjnym sprzęgłem. 

Odpowiedź  
Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia samochodu ze skrzynią 
automatyczną. Wybór rodzaju skrzyni biegów leży po stronie wykonawcy. W związku 
z powyższym dopuszczalne jest również dostarczenie pojazdu z manualną skrzynią 
biegów i tradycyjnym sprzęgłem. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.3 do SIWZ w pkt 2.2.4.1 wykreśla się zapis o treści: „Skrzynia biegów 
automatyczna ze sprzęgłem hydrokinetycznym  dostosowana parametrami do 
oferowanego pojazdu z uwzględnieniem jego przeznaczenia”. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuści dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego, który 
na świadectwie dopuszczenia ma określoną ładowność wynoszącą 5970 kg. 

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza dostawę ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego o  
ładowności minimum 5900 kg. 

Zmiany w treści SIWZ 

W załączniku 2.3 do SIWZ w pkt 3.3 zapis o treści: 
„Masa przewożonego ładunku minimum 6 000 kg.”   
otrzymuje brzmienie 
„„Masa przewożonego ładunku minimum 5 900 kg.”   
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Ponadto wprowadza się następujące zmiany  w treści SIWZ 
 
w załączniku 2.1 do SIWZ w tabeli dotyczącej zestawu ratowniczego sprzętu 
hydraulicznego 

1) w pkt 1 zapis o treści „praca na pełnym zbiorniku paliwa minimum 4 godziny”  
otrzymuje brzmienie „praca na pełnym zbiorniku paliwa minimum 3 godziny”, 

2) w pkt 1 zapis o treści „typ pompy hydraulicznej dwustopniowa” otrzymuje 
brzmienie „typ pompy hydraulicznej dwustopniowa lub trzystopniowa”, 

3) w pkt 1 wykreśla się zapis o treści „poziom hałasu (z odległości 1 m)  
maksymalnie 80 dB”, 

4) w pkt 2 dodaje się wymóg o treści „wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.) 775 
x 270 x 220 mm”, 

5) w pkt 5 zapis o treści „maksymalna długość wraz z głowicami minimum  
1280 mm” otrzymuje brzmienie „maksymalna długość wraz z głowicami 
minimum 1270 mm” 

6) w pkt 7 punktor pierwszy dodaje się zapis o treści „Przystosowany do szerokich 
progów drzwi i słupków B samochodów”, 

7) w pkt 7 zapis o treści „Zestaw klinów i klocków stabilizujących składającego się 
min. z sześciu elementów” otrzymuje brzmienie „Zestaw klinów i klocków do 
stabilizacji pojazdów składającego się min. z sześciu elementów 
(minimum dwie sztuki podpór schodkowych). Elementy wykonane z 
materiału odpornego na działanie wody i oleju oraz wytrzymujące 
nacisk min. 100 kg/cm2”. 

 
W związku z wprowadzonymi zmianami, zamawiający przedłuża termin 
wnoszenia wadium oraz  termin składania i otwarcia ofert. 

 

Termin wnoszenia wadium oraz termin składania ofert przedłuża się z dnia  
 5 marca 2014 r. do dnia 7 marca 2014 r. godz. 10:00. 
 

Termin otwarcia ofert, ulega zmianie z dnia 5 marca 2014 r. godz. 10:30 na dzień  
7 marca 2014 r. godz. 10:30. 
 
Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

 

 


