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w Łubkach  

87-404 Radomin           

        

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa 1 sztuki 

samochodu ratowniczo-gaśniczego typ lekki podwójna kabina z napędem 4x2 z zabudową kontenerową i ze 

zbiornikiem 1000 l„ Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 

10.09.2018 r. i otrzymało nr 614710-N-2018. 

 

     W związku z zapytaniem skierowanym 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 2017 

poz. 1579 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla 

wykonania zadania określonego powyżej, w następujący sposób: 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści długość samochodu 6320 mm ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza długość samochodu do 6320 mm. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiając y dopuści fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści alternator 165 A? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści kamerę termowizyjną z baterią o czasie pracy do 3,5 godz? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
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Pytania nr 5  

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu ubezpieczenia na koszt Wykonawcy przedmiotu umowy w 

zakresie OC na okres min. 1 m-ca od daty odbioru. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę ww. zapisu. 

 

Pytanie nr 6  

 

Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący czasu wykonania naprawy gwarancyjnej. Zamawiający 

napisał w umowie §6 ust. 2, że w okresie gwarancji wszystkie naprawy przeprowadzone będą w ciągu 

72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Wyznaczony 

termin 3 dniowy jest terminem Bardzo krótkim na wykonanie naprawy, pojazdy podlegają 

serwisowaniu w całej Polsce, są coraz nowocześniejsze, bardziej skomplikowane a ich naprawa 

trudniejsza. Prosimy o uwzględnienie zgodnie z Kodeksem Cywilnym terminu czternastu dni, licząc od 

dnia dostarczania rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy i udostępni te zmiany na stronie Zamawiającego: 

https://bip.radomin.pl/579,zamowienia-publiczne 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający zmieni wysokość kary za zwłokę w dostarczeniu pojazdu z 1% na mniejszą np.  

0,1 % za każdy dzień zwłoki.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy i udostępni te zmiany na stronie Zamawiającego: 

https://bip.radomin.pl/579,zamowienia-publiczne 

 

Pytanie nr 8  

Czy Zamawiający zmieni wysokość kary za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych 

podczas odbioru samochodu z 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty 

dzień na mniejszą np. 0,1%. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy i udostępni te zmiany na stronie Zamawiającego: 

https://bip.radomin.pl/579,zamowienia-publiczne.  

https://bip.radomin.pl/579,zamowienia-publiczne
https://bip.radomin.pl/579,zamowienia-publiczne
https://bip.radomin.pl/579,zamowienia-publiczne
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Pytanie nr 9  

Czy zmawiający dopuści pojazd DMC do 5,5 t? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuści takiego pojazdu. 

Pytanie nr 10 

Czy zamawiający dopuści pojazd maxmymalny moment obrotowy do 360 Nm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuści takiego pojazdu. 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający dopuści pojazd zamknięcie kontenera – 3 szt rolet? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuści takiego pojazdu. 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuści przesunięcie terminu realizacji zamówienia do dnia 5 grudnia 2018r.? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostaje przy pierwotnym terminie zamówienia tj. 5 października 2018r. 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający dopuści samochód o momencie obrotowym 380 Nm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający dopuści samochód o długości 6550 mm z zabudową? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuści samochodu o takiej długości. 

 

 

 

 

   Zatwierdził 

       Prezes  

         Henryk Szynkiewicz 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej / Zamawiającego) 

 


