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Warszawa, 4 marca 2021 r. 
Zamawiający: 
Skarb Państwa Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa 
 
Pełnomocnik:  
Kasterski i Wspólnicy 
Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa 
ul. Grzybowska 80/82, Budynek „KOLMEX” lok. 558, 00-844 Warszawa 

 
WYJAŚNIENIA NR 2 

TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa autobusu do przewozu 
ratowników” 
 

1. Zamawiający – Skarb Państwa – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 
informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Wykonawca zwrócił się do 
Zamawiającego i zadał pytanie dot. przedmiotowego postępowania. 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opon z rocznika 2019 (nie starszych niż 40 tydzień roku)? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje postanowienie pkt. 1.11 Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do 
SWZ. 
 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez sygnalizacji dźwiękowej włączonego biegu wstecznego? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza braku sygnalizacji dźwiękowej biegu wstecznego. 
 
 
Pytanie 3 
Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział II, punkt 1., podpunkt 1. wymaga 
dostawy autobusu wraz z ubezpieczeniem pojazdu. 
Czy Zamawiający pod pojęciem ubezpieczenie ma na myśli ubezpieczenie transportowe na czas 
dostarczenia pojazdu po zabudowie? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Dotyczy ubezpieczenia transportowego na czas dostarczenia do miejsca odbioru. 
 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z fotelami pasażerskimi pojedynczymi bez przesuwu bocznego? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza fotele pojedyncze bez przesuwu bocznego. Przesuw boczny wymagany jest 
w fotelach podwójnych. 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z tapicerką foteli pasażerskich wykonaną w welurze i ekoskórze? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza pojazd z tapicerką foteli pasażerskich wykonaną z ekoskóry. 
 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z tapicerką fotela kierowcy wykonaną z weluru, zgodną z tapicerką 
foteli pasażerskich? 
Odpowiedź Zamawiającego 
W przypadku fotela kierowcy dopuszczalne jest zastosowanie pokrowca ze skóry lub ekoskóry. 
 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuszcza w pojeździe boczki pod szybami w przestrzeni pasażerskiej tapicerowane 
w welurze w kolorystyce grafitu? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
 

2. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 

Pełnomocnik Zamawiającego 
/-/ 

Rafał Kasterski 

 


