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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 2013 r., poz. 907) zamawiający
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przekazuje treść pytań,
wyjaśnienia oraz zmiany dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Pytanie nr 1 (dotyczy części nr 4)
Czy zamawiający dopuszcza w swojej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
następujące zmiany:
- kąt zejścia pojazdu – 18,5 stopnia
- prześwit pojazdu – 200 mm
- kolor pojazdu – srebrny metalik
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kąta zejścia pojazdu oraz koloru pojazdu.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dotyczącą prześwitu pojazdu.
Zmiany w treści SIWZ
W załączniku nr 2 do SIWZ - załącznik 2.4 Opis techniczny dla części nr 4, w pkt 1.7
zapis o treści:
„prześwit nie mniejszy niż 220 mm”
otrzymuje brzmienie
„prześwit nie mniejszy niż 200 mm”.
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Pytanie nr 2 (dotyczy części nr 1 i nr 2)
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 której 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 całkowitą. W
przedmiotowym przetargu, zamawiający wymaga drabinę nasadkową, więc problem
nie będzie miał miejsca. Do odbioru zostaną przedstawione pojazdy z wysokością
całkowitą nie przekraczającą 2600 mm.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodów które posiadają
świadectwo dopuszczenia z wpisaną wyższą wysokością pod warunkiem, że
maksymalna wysokość całkowita samochodu nie przekroczy 2600 mm.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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