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Dobrzyca, dnia 24.12.2019 roku

Oznaczenie sprawy: OSP.271.4.2019

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dobrzycy w ramach

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze
zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” realizowanego na podstawie
umowy współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie:3.4
Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia
zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Nr projektu nr RPZP.03.04.00-32- C034/18

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1843) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z
odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.:

Pytanie nr 1
Dot. pkt 2.6 załącznika nr 1 do SIWZ
Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w trąby (sygnały pneumatyczne), umieszczone z przodu pojazdu pod kabiną.
Podczas produkcji pojazdu może okazać się, że tak postawione wymaganie jest trudne do spełnienia z uwagi chociażby na
brak miejsca albo też ograniczenie wynikające z konieczności utrzymania min. 23° kata natarcia.
Czy wobec powyższego Zamawiający odstąpi od obligatoryjnego wymogu umieszczania trąby pod kabiną i dopuści
ewentualnie inne rozwiązanie techniczne możliwe do wykonania?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zamontowanie sygnałów pneumatycznych w innym miejscu niż z przodu pod kabiną w wypadku gdy
na etapie produkcji okaże się, że faktycznie zamontowanie sygnałów spowoduje niezachowanie kąta natarcia 230.

Pytanie nr 2
Dot. pkt 3.1 załącznika nr 1 do SIWZ
Zamawiający wymaga, by wewnętrzne poszycia skrytek były wykonane z aluminiowej blachy anodowanej.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez dodatkowych poszyć bocznych, które ograniczają głębokość użytkową
skrytek?
Odpowiedź
Tak

Pytanie nr 3
Dot. pkt 3.3 załącznika nr 1 do SIWZ
Zamawiający wymaga, by na dachu zamontowane zostały dwie skrzynie na sprzęt, umieszczone po bokach. Jednocześnie
Zamawiający przewożenie na dachu drabin nasadkowych, co może kolidować z wymogiem dwóch skrzyń na bokach.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z jedną skrzynią na sprzęt, ewentualnie z dwoma skrzyniami usytuowanymi w
miejscach, które dopuszczają przepisy prawa i ergonomia obsługi?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga zamontowania dwóch skrzyń na dachu pojazdu usytuowanych w miejscach zgodnych z przepisami
prawa, ergonomii oraz obsługi.

Pytanie nr 4
Dot. pkt 3.34 załącznika nr 1 do SIWZ
W związku z montażem działka zderzakowego Zamawiający rezygnuje z działka dachowego. Zwracamy jednak uwagę, że
zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla GBA 4x4 z dnia 12.04.2019 r. zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP,
dachowe działko wodno-pianowe DWP 16 jest wyposażeniem obligatoryjnym, co oznacza, że nie można go zastąpić działkiem
zderzakowym. Czy mimo to Zamawiający świadomie rezygnuje z konieczności zamontowania działka wodno – pianowego na
dachu pojazdu GBA?
Odpowiedź
Zamawiający rezygnuje z działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.

Wyjaśnienia zamieszczono na Platformie Zakupowej


