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Odpowiedzi na pytania 

 

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu                

ratowniczo – gaśniczego GBA 4x4 dla OSP Żernica”. 
 

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. 

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie 

nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015r. i zabudowanym                         

w pierwszym kwartale 2016r.? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

Pytanie nr 3 

Czu Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ogumieniem pojedynczym osi 

tylnej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu z mechanicznie sterowanymi lusterkami? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

TAK, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu bez podgrzewanych lusterek? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną 

zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

 



Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze światłami tylnymi tradycyjnymi, 

tj. bez specjalnego wyprofilowania?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

TAK, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy 

montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową modułową wykonaną ze 

stali nierdzewnej i aluminium czyli materiałów w pełni odpornych na korozję? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

TAK, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem na wodę                                           

o pojemności 3500 litrów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności                  

2723 l/min. przy ciśnieniu 8 bar? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z masztem sterowanym tylko                 

z pilota przewodowego? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

TAK, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Z uwagi na to, że zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są mało istotne przy 

szacowaniu oferty przez Wykonawcę Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. 
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