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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający  działając  w  oparciu  o  art.  38  ust  1  i  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn.

zm.) udziela  wyjaśnień  na  pytania  Wykonawców  dotyczące specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia   w   postępowaniu  pn.:  „Zakup  nowego  średniego  samochodu  ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki OSP KONIE”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądaną wysokością i mocowaniem na

drabinę trzyprzęsłową lub nasadkową, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą

3286 mm?

Odpowiedź nr 1:

Wykonawca ma dostarczyć samochód zgodny z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi

wysokości  pojazdu.  Zamawiający  informuje,  ze  dostarczony  pojazd  musi  być  zgodny

z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi świadectwa dopuszczenia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na dostarczenie pojazdu bez  alarmu dźwiękowego otwartych

podestów, żaluzji i wysuniętego masztu? W kabinie będzie zainstalowania skuteczna sygnalizacja

świetlna informująca kierowcę i dowódcę. 

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu dźwiękowego otwartych

podestów,  żaluzji  i  wysuniętego  masztu.  W  takim  przypadku  w  kabinie  ma  być

zainstalowana sygnalizacja świetlna informująca kierowcę i dowódcę o otwarciu podestów,

żaluzji i wysuniętego masztu.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści podesty pod skrytkami sprzętowymi o głębokości 430 mm?



Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza podesty o głębokości 430 mm.

Pytanie nr 4:

Czy  Zamawiający  dopuści  dostarczenie  pojazdu  wyposażonego  w  przepustnicę  przy  działku

wodno-pianowym zamiast zaworu kulowego?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ i obowiązują

przy składaniu ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

1. Nowy termin składania ofert 12 września 2019 r., godzina 10:00,

2. Nowy termin otwarcia ofert 12 września 2019 r., godzina 12:00.

- miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
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