
Ochotnicza Straż Pożarna                                                                              Radomin, 25.06.2019 r 

w Łubkach  

87-404 Radomin           

        

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zakup nowego 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubkach gm. 

Radomin”„ Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.06.2019 r. i 

otrzymało nr 560572-N-2019. 

 

     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 2018 

poz. 1986 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla 

wykonania zadania określonego powyżej, w następujący sposób: 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2019 roku na fabrycznie 

nowym i nieużywanym podwoziu z 2018 roku? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na 

dachu bez nakładki kompozytowej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego (koło 

zostanie dostarczone luzem)?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami 

kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy od oświetlenia pola pracy? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytania nr 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z odległością w kabinie pomiędzy 

maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej 

wynoszącą 1 400 mm? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 6  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego otwartych podestów, 

żaluzji i wysuniętego masztu? W kabinie będzie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna 

informująca kierowcę i dowódcę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądaną wysokością jednak z wpisem na 

świadectwie dopuszczenia wynoszącą 3286 mm? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

Pytanie nr 8  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 9  

Czy zmawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech 

skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przelotową pierwszą skrytką zabudowy 

jednak o prześwicie przelotu wynoszącym 680 mm ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie – 

szczegółów sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkowaniem na etapie realizacji? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki wykonaną w formie 

wodoodpornego pokrowca? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

 

 

 

 

   Zatwierdził 

       Prezes  

         Henryk Szynkiewicz 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej / Zamawiającego) 

 


