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Ochotnicza Straż Pożarna w Koczanowie 

ws. Koczanów 9A 

32-100 Proszowice 

Pismo: OSPK.271.1.2017/5  Proszowice dnia: 2017-09-15 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Koczanów., 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych 

(Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwracam się o udzielenie odpowiedzi na pytanie 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-

doładowanym o pojemności skokowej 1995 cm?, silnikiem o mocy 170KM i momencie 

obrotowym 405Nm? 

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru 

jazdy (ESC) oraz kontroli trakcji spełniający funkcję blokady mechanizmu różnicowego na 

poziomie elektronicznym ale bez blokady mechanicznej? 

3. Czy Zamawiający dopuści samochód przystosowany do przewozu 5 osób w układzie 

1+1+3? Zmniejszenie ilości osób zwiększa ładowność pojazdu w rozumieniu technicznym - 

tym samym umożliwia zabranie większej ilości sprzętu. 

4. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w radio samochodowe z zestawem 

głośnomówiącym bluetooth, gniazdem AUX, USB, iPod i odczytem MP3, sterowanym z 

kierownicy bez czytnika CD? 

5. Czy Zamawiający dopuści pojazd z szybami stałymi w tylnych drzwiach?       Pojazd 

wyposażony jest w klimatyzację i odsuwane szyby w drzwiach przednich. 

6. Czy Zamawiający dopuści kolor zbliżony do RAL 3000? Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2012 roku §27 pkt. 1 ,,Pojazd samochodowy straży 

pożarnej-pożarniczy, … powinien mieć barwę czerwieni sygnałowej" 

7. Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa minimum 75 l? W związku ze zmianami norm 

emisji spalin z Euro 5 na Euro 6 oraz wymuszeniem stosowania dodatkowych zbiorników 

płynu AdBlue pojazdy zostały wyposażone standardowo w zmniejszone zbiorniki paliwa. 

Dopuszczenie tego rozwiązania umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców a 

co za tym idzie zwiększy konkurencyjność postępowania 

8. Czy Zamawiający dopuści pojazd wzmocniony z tyłu min. 1 resorem piórowym? 

9. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez dodatkowego wzmocnienia zawieszenia poprzez 

zastosowanie miechów pneumatycznych?  

10. Czy Zamawiający dopuści pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne zabudowy z laminatu? 

Pojazd z zabudową z laminatu jest lżejszy od pojazdu z zabudową wykonaną z blachy 

aluminiowej, laminat  jest mniej podatny  na zagniecenia i nie koroduje.  

11. Czy Zamawiający dopuści długość zabudowy 2700mm? 

12. Czy Zamawiający dopuści żaluzje boczne o szerokości 1000mm? 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

 

Ad.1. Zamawiający w SIWZ w pkt. 3.1.I.7 określił minimalne parametry pojazdu. Oferty 

pojazdów, które nie będą spełniały określonych minimalnych parametrów zostaną odrzucone. 

Zamawiający wymaga aby, minimalna pojemność skokowa wynosiła 2 250cm
3
.  

 

Ad.2. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1.I.8 Zamawiający wymaga aby pojazd był 

wyposażony w fabryczną blokadę systemu różnicowego. 

 

Ad.3. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1.I.10.b Zamawiający wymaga aby samochód 

przystosowany był do przewozu 6 osób  w układzie 1+1+4 

 

Ad.4. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1.I.10.i Zamawiający wymaga aby samochód 

wyposażony był w czytnik płyt CD. 

 

Ad.5. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1.I.10.l Zamawiający wymaga aby samochód 

wyposażony był w szyby w tylnych drzwiach przesuwne. 

 

Ad.6. Zamawiający dopuści kolor zbliżony do koloru określonego w SIWZ w pkt. 

3.1.I.13.b,pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity, Dz.U. z 2016, poz. 2022). 

 

Ad.7. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1.I.15 Zamawiający wymaga aby pojemność zbiornika 

paliwa wynosiła minimum 80l. 

 

Ad.8. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1.I.16 Zamawiający wymaga wzmocnienia 

fabrycznego minimum 3 resorami piórowymi. 

 

Ad.9.  Zamawiający nie dopuści pojazdu bez wzmocnienia zawieszenia.  

 

Ad.10. Zamawiający nie dopuszcza zabudowy z laminatu. 

 

Ad.11. Zamawiający dopuści długość zabudowy 2700mm. 

 

Ad.12. Zamawiający dopuści szerokość żaluzji bocznych 1000mm. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

 

Rafał Klimek 

 


