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lel.77 Ą17 54 70, fax 77 41i a-ń_

Lasowice Wielkie, dn. I].06.2019 r.

ZP.ż7I.9.2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Do§cry: po§tępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanier,o,Zakup i dostawa średniegosamochodu
pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

DziŃając na podstawie art. 38 ustawy Prawa Zarnówiefr Publicznych Zamawiający udziela
odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:
Zapytante

"

7:

Czy Zamańający wyrazi

zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego
fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziuzż0I8 r.?

w 2019 roku

na

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2019 r. na
fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2018 r. Pojazd musi byó fńrycznie nowY,
silnik i podwozie wraz zkabiną muszą pochodzić od tego samego producenta. Rok Produkcji
2019 r.
Zapytanie2:
Czy Zamawiający dopuści, by dolne skrytki nie były wyposażone w dodatkowe listwY LED?
oświetlenie tych skrytek ząewnią w zupełnościlistwy LED umieszczone pionowo PrzY
pozostałych skrytkach.
Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza, by dolne skry.tki nie były wyposażone w dodatkowe listwY LED,
jeślioświetlenie tych skrytek zapewnią listwy Li}D umieszczóne pionowo ptzY PozostałYch
skrYkach.

Zapytanie3:
Czy Zarnawiający vłyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z "osłoną wyciągarki wykonaną w
formie wodoodporne go pokrowca?
Odpowiedź 3:
w
Zamavłiający nie Wraża zgody na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki wykonaną
formie wodoodporne go pokrowca.
Zapytanie 4:
Jeże\i chodzt o

pkt 2.6 Podać wysokość pojazdu wraz z

zamawiający (o jakiej drabinie jest mowa)?

drabiną, jaką drabinę oczekuję

Odpowiedz 4:

D1OW

dwuprzęsłowa, dwuosobowa. Po
zainstalowaniu na samochodzie maksymalna wysokośó układu nie moze przel<raczać 3500

Drabina typu

ratovłnicza, wysuwana,

mm.
Zapytanie 5:

Klimatyzacja mechaniczna,

czy załnawiĄący dopuszcza

klimatyzację manualną, bądŹ

automatyczną?

Odpowiedź 5:
Zulaw iĄ ący dopus

zc

za

ro

zw iązani e op arte ,ru

ili.*yzacji

manualnej jak i automaty cznej-

Zapytanie 6:
Pkt 2.15 czy wylot spalin musi koniecznie znajdować się po lewej stronie?

Odpowiedź 6:
Tak, wylot spalin musi znajdować się po lewej stronie.

Zapylante 7:

dopuszcza tutaj zapis wskazany w ,,Minimalnych wymaganiach tech,uz5nk,sa-ocńod,, dlajednostęk OSP" zatwierdzonychprzezKc PSP I2.04.20I9r w Pkt.2.12
cyt?
Odporviedź 7:
Zamawtilący nie zmienia zapisów SIWZ.

Czy zamawiąący

Zapytanie

Czy

8:

aw
zamawlaj ący dopu szcza zapalute oświetlenie skrytek po otwarciu ża|uzjl skrytki,

drugiej kolejności podestów?
Odpowiedz 8:
ośłietleniedolnych skry.tek otwieranych przez położenie podestów mu.si zńączyć się
układów
automatycznie @Óz konieczności stosowania dodatkowychwyłączników lub innYch
pośredniczących).

Zapylanie 9:
jak
ciy zapis o ,,liczniku motogodzin pracy autópompy" na1eży rozumieć równowaznie
''ltcznIka czasupracy autopompy" lub jak należy poprawnie go rozumieć?
Odpowiedź 9:
w tym ,,licznik
Dopttszcza się stosowanie innych układów pomiarowych pracy autopompy
czasu pracy".
Zapytanie l0:
pojazdu w
Pkt. 3.18 czy zamawiający dopuszcza brąk włącznlka do uruchamiania silnika
przedziale autopompy, na tablicy sterującej?
Odpowiedź l0:
do
W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej musza być zamontowane włączniki
silnika pojazdu,
uruchomienia silnika pojazdu, załączenia i vłyłączenia autopomp , vłyłączenia
ręcznym
Włączniki musząbyć aktywna ptzy neutralnej pozycji skrzyni biegów i zaŁączonym
hamulcu postojowym.

ZaplĄanie

II:

pkt 3,20 wobec faktu że w wymaganiach KG PSP dla samochodów GBA 4x4

Z

dn.lż.04.2019r nie ma zapisu o "systemie ogrzewania tego samego producenta" (zapis taki
był tylko w projekcie tego dokumentu) ) czy zamawiający dopuszcza tutaj inne rozwiązania?
Odpowiedź 11:
ogrzewani e przedziału zńogt i autopompy opańy na systemie webasto. System ten musi
pochodzió od jednego producenta. Nie dopuszcza się innego rozwtązania.
Zapytanie |2:
pkt 3.22 biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z możliwościzamarzania takiego zaworu
kulowego i w konsekwencji jego uszkodzenta, czy należy zapis w ostatnim zdaniu tego
puŃtu rozumieć, że zarrnwiający dopuszcza lepsze rczwiązanie? tj. zamontowanie tYlko
jednego zaworu klapowego w ogrzewanej komorze autopompy. Zawor ten będzie sterowanY

przy działkuprzez jego operatora.
Odpowiedź 12:
Zamawiający dopuszcza zamontowanie jednego zaworv klapowego (odcinającego) W
ogrzewanym przedziale autopompy. Sterowanie elektro-pneumatyczne Zaworem PIZY
stanowisku ob sługi dziaŁka.
Zapylanie 13:.
prosimy o wyjaśnienie niespójności zapisu tj. kwestta, że autopompa w tych wYmaganiach
nie ma przewidzianego podawania wody na instalacj ę zraszaczy?
Odpowiedź 13:
Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopomp (z układu niskiego ciśnienia).Min. 4
dysze: 2 ptzed przednią osią, 2 na bokach pojazdu, sterowanie elektro-pneumatycznie
oddzielnymi zaworasti odcinającymi. 1 zawór na przednię ztaszacze i 1 zawór na boczne.
Zńączenie i sterowanie zraszaczarri (włącznikami elektro-pneumatycznymi) z kabiny
kierowcy.

Zamawiający ptzedŁuża termin składania orertioŻt,Óe .ZOtgr. do godr. 10.00,

Termin otwarcia ofert: 2l .06.2019 r, godz.l0,10.

z

pov,lyższym zmianie ulega treśćogłoszenia. ZamawiĄący dokonuje zmianY
treścio głoszenia w BZP otaz na stronie inteńetowej .

W związku

Niniej

sze zmianystanowią integralną .ręSe SruZ,
1vÓ.}T

