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   Wyjaśnienia  z dnia  10.08.2015r. oraz ZMIANA treści  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.08.2015r.  
 

 Ogłoszenie o zamówieniu   zamieszczono  w Biuletynie Zamówień Publicznych  
dnia  07.08.2015r. i otrzymało Nr  202372-2015 

dla zadania  p.n. : „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem  4 x 4, 
uterenowionego” 

 
  

W związku  z zapytaniami skierowanymi  przez Wykonawców do Zamawiającego – zgodnie z art. 38 ust. 1 i 

ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), przekazuję 

wyjaśnienia i dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Załącznika nr 1 do 

SIWZ, dla wykonania zadania określonego powyżej, w następujący sposób: 

 
1. W załączniku nr 1 do SIWZ – tabela, pkt 1.4) – Zamawiający wymaga:  
„Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne (świetlne i dźwiękowe) pojazdu uprzywilejowanego. Na dachu 
kabiny zamontowana belka sygnalizacyjna w technologii LED klasy FEDERAL SIGNAL LEGEND lub równoważna. 
W tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie zamontowana co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w 
technologii LED klasy FEDERAL SIGNAL LP 800 lub równoważna. Urządzenie dźwiękowe(min. 3 modulowane 
tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy oraz przyciskiem z modułu sterującego) wyposażone w funkcję 
megafonu. Wzmacniacz o mocy 200 W klasy FEDERAL SIGNAL AS 380 lub równoważny wraz z głośnikiem lub 
głośnikami o mocy łącznej min. 200 W FEDERAL SIGNAL lub równoważny, zamontowanym w zderzaku lub w 
masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownia i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla 
kierowcy oraz dowódcy.” 
Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści zapis: 

Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu 
uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik 
lub głośniki o mocy min. 200W 
Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału 
poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane 
oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. 
Wymagana funkcjonalność podstawowa: 

 minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy 
 załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie 

przycisku) 
 wyłączenie sygnałów dźwiękowych  (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) 
 wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych  (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) 

Na dachu kabiny  zamontowana kompozytowa nadbudowa z zamontowaną lampą, lampa zespolona z napisem 
„STRAŻ” z głośnikiem, i dwie wyprofilowane, ukształtowane aerodynamiczne z łagodnie zaokrąglonymi 
kształtami naroży lampy niebieskie LED, oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne w nadbudowie górnej 

 dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. 
 Na ścianie tylnej pojazdu, w narożach wyprofilowane dwie lampy niebieskie ukształtowane 

aerodynamicznie z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży. 
 oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia 

Na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane dwie lampy zaspolone tylne z 
zabezpieczeniami ochronnymi? 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza powyższego zapisu. 



2. W załączniku nr 1 do SIWZ – tabela pkt 1.5) – Zamawiający wymaga: „Na tylnej ścianie zabudowy zamontowana 
fala świetlna klasy FEDERAL SIGNAL lub równoważna składająca się z min. 8 segmentów z zastosowaniem diod 
LED, sterowanie z kabiny załogi oraz z przedziału autopompy 
 Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuści zastosowanie fali świetlnej składającej się z 7 lamp wbudowanej w 
kompozytową nakładkę? 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie fali świetlnej z 7 lampami. 
 

3. W załączniku nr 1 do SIWZ – tabela pkt 1.8 – Zamawiający wymaga: „Wytrzymałość każdego podestu roboczego : 
min 200 kg” 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści zapis: 
Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 180 kg.? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza tego zapisu. 

 
4. W załączniku nr 1 do SIWZ – tabela pkt 69) –„Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę o napędzie 
elektrycznym i sile uciągu min. 6 ton z liną o długości co najmniej 30 m.” 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści zapis: 
Pojazd wyposażony we wyciągarkę o sile uciągu min 6 ton, z liną o długości co najmniej28m.? 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza tego zapisu. 
 
5. W rozdziale VI SIWZ – „Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu  zamówienia w terminie maksymalnym do 1 
miesiąca od dnia podpisania umowy” 
Pytanie 5a: Czy zamawiający dopuści realizację przedmiaru umowy do 15.11.2015r? 
Lub 
Pytanie 5b: Czy zamawiający dopuści realizację przedmiaru umowy do 30.10.2015r? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia. 
 

 
Niniejsze zmiany nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert. 

Treść niniejszych  wyjaśnień i uzupełnień  zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz  znajduje się  na stronie 

internetowej  skierowane do  potencjalnych wykonawców,  jako odpowiedź na zadane pytanie, bez ujawniania 

źródła zapytania.  

 

Radomin, dnia 12.08.2015r.  
 

Zatwierdził 
 

Prezes Zarządu OSP w Radominie 
  (-) Andrzej Prądzyński 

 


