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Wyjaśnienia z dnia 11.08.2015r. 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:
Pytanie 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyciągu ze świadectwa homologacji w dniu odbioru
techniczno-jakościowego? Informujemy że pełne świadectwo homologacji obejmuje kilkaset stron i nie ma
możliwości zaznaczenia w nim interesujących Zamawiającego informacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie świadectwa dopuszczenia oraz sprawozdań z badań
w dniu odbioru techniczno jakościowego? Informujemy, że sprawozdanie z badań stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ławką dla 4 osób w tylnej części kabiny
zamiast foteli?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z ławką dla 4 osób w tylnej części kabiny zamiast foteli
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki elektrycznej wykonanej
z innego materiału niż kompozyt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki elektrycznej wykonanej z innego
materiału niż kompozyt.
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną pomiędzy kabiną i zabudową
wykonaną z innego materiału niż kompozyt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z osłoną pomiędzy kabiną i zabudową wykonaną z
innego materiału niż kompozyt.
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z jedną skrzynią dachową zamiast dwóch?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z jedną skrzynią dachową zamiast dwóch.
Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z czterema dyszami zraszaczy zamiast
sześciu (tzn. dwie przed przednią osią i dwie pomiędzy osiami)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z czterema dyszami zraszaczy zamiast sześciu

W związku z powyższym zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznika nr 1 do
SIWZ, oraz formularza oferty i projektu umowy.

1. W rozdziale VIII.2.) pkt 2 oraz XII pkt 1, SIWZ oraz formularzu oferty
-zmienia się zapis: „Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
- świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski,
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Kompletne świadectwo dopuszczenia
oraz sprawozdanie z badań powinno być dołączone do oferty. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia świadectwa
oraz sprawozdania z badań w dniu odbioru samochodów.
- deklarację zgodności z normą PN-EN 1846-1, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 1.2 załącznika
nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna".
- świadectwo homologacji typu na oferowane samochody wydane przez właściwego ministra lub
świadectwo zgodności WE dla podwozia”
- na zapis: „Nie dotyczy”
2. W projekcie umowy w §5 ust. 4:
- zmienia się zapis:
„ 4. Odbiór techniczno-jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy”
- na zapis:
„4. Odbiór techniczno-jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. W dniu odbioru Wykonawca
przedstawia Zamawiającemu następujące dokumenty:
- świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski,
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Kompletne świadectwo dopuszczenia
oraz sprawozdanie z badań powinno być dołączone do oferty. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia świadectwa
oraz sprawozdania z badań w dniu odbioru samochodów.
- deklarację zgodności z normą PN-EN 1846-1, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 1.2 załącznika
nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna".
- świadectwo homologacji typu na oferowane samochody wydane przez właściwego ministra lub
świadectwo zgodności WE dla podwozia.”
3. W załączniku 1 do SIWZ :
a) w pkt.1.2
- zmienia się zapis: „Silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta. Podwozie fabrycznie nowe, rok
produkcji minimum 2014. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, które należy dołączyć do
oferty. W załączonym świadectwie homologacji wskazać parametry dotyczące zaproponowanego podwozia. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z
zabudową”
- na zapis: „Silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji
minimum 2014. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu .”
b) w pkt. 1.11
- zmienia się zapis: „- 4 fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do
mocowania aparatów powietrznych jednobutlowych różnych producentów i wyposażonych w butle różnej
wielkości,”
- na zapis: „- ławka dla 4 osób lub 4 fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w
uchwyty do mocowania aparatów powietrznych jednobutlowych różnych producentów i wyposażonych w butle
różnej wielkości”
c) w pkt. 1.34
- zmienia się zapis: „Wciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych w wykonaniu bez ostrych
krawędzi.”
- na zapis: „Wciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych lub innych, w wykonaniu bez ostrych
krawędzi.”

d) w pkt. 2.1
- zmienia się zapis: „Przestrzeń pomiędzy kabiną a zabudową połączona łącznikiem wykonanym z materiałów
kompozytowych.”
- na zapis: „Wciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych lub innych, w wykonaniu bez ostrych
krawędzi.”
e) w pkt. 2.2
- zmienia się zapis: „Na dachu zamontowana prowadnica do mocowania drabiny D10W z prowadnicą
przystosowaną do wymiarów szerszego przęsła oraz 2 skrzynie na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący. „
- na zapis: „Na dachu zamontowana prowadnica do mocowania drabiny D10W z prowadnicą przystosowaną do
wymiarów szerszego przęsła oraz min. 1 skrzynia na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący.”
f) w pkt. 2.29
- zmienia się zapis: „W podwoziu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze
zamontowane przed przednią osią, cztery zraszacze po bokach pojazdu( w tym dwa między osiami i dwa za tylną
osią)”
- na zapis: „W podwoziu pojazdu zamontowane min. 4 zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze
zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu (między osiami)”
g) w pkt. 1.1
- zmienia się zapis: „Kompletne świadectwo CNBOP dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań powinno być
dołączone do oferty.
- na zapis: „Pojazdu musi posiadać kompletne świadectwo CNBOP dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań.

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

