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Pietrowice Wielkie, 10 lipiec 2020 r. 

 

Nr OP.271.5.8.2020 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr. OP.271.5.2020 pn. „Dostawa 

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Pietrowicach Wielkich”. 

 

WYJAŚNEINIA TREŚCI SIWZ 

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej  

w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawiam poniżej treść zapytania 

wraz z odpowiedzią do niego: 

 

Pytanie 1. 

Czy zamawiający dopuszcza wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu, które 

zachowują swoje właściwości pracy przy temperaturze zgodną z normą PN-EN 1846-2? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 2.6. Specyfikacji technicznej zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), Zamawiający 

dopuszcza wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu, które zachowują swoje 

właściwości pracy przy temperaturze od -25ᵒC do +40ᵒC.  

 

Pytanie 2. 

Czy zamawiający dopuszcza auto ze skrzynią biegów o 8 przełożeniach do przodu plus 

wsteczny?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 2.6. Specyfikacji technicznej zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), skrzynia 

biegów powinna być zautomatyzowana, natomiast Zamawiający nie określił ilości przełożeń. 

 

Pytanie 3. 

Czy zamawiający dopuszcza kary umowne na poziomie 0,05% za każdy dzień opóźnienia?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), Zamawiający ustalił kary 

umowne na poziomie 0,5% i nie dopuszcza kar umownych na poziomie 0,05% za każdy dzień 

opóźnienia. 

 

Pytanie 4. 
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Czy zamawiający dopuszcza zbiornik wody 5200 litrów? NIE zgodnie ze specyfikacja pkt. 5.2 
min. poj. to 6850 l  
Odpowiedź:  

Zgodnie z pkt. 5.2. Specyfikacji technicznej zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), Zamawiający 

dopuszcza zbiornik wody o pojemności minimum 6850 litrów. 

 

Pytanie 5. 

Czy zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu 72h? TAK max. czas to 72 godz. zgodnie z 
projektem umowy (sprawdzić) 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu wynoszący 72 godzin, jednakże zgodnie z §6 ust. 6 

wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy w 

terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. 

 

Pytanie 6. 

Czy zamawiający dopuszcza auto o mocy silnika 320KM?  
Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 2.6. Specyfikacji technicznej zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), dopuszczalna 

minimalna moc silnika wynosi 331 kW. 

 

Pytanie 7. 

Czy zamawiający dopuszcza auto bez zwolnic w piastach?  
Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 2.6. Specyfikacji technicznej zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), Zamawiający 

wymaga, aby samochód posiadał zwolnice w piastach. 

 
Pytanie 8. 

Czy zamawiający dopuszcza auto o dł. Max 9260 z wyciągarką?  
Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 2.2. Specyfikacji technicznej zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), całkowita 

długość samochodu wynosi maksymalnie 9000 mm. 

 

 
 


