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KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w BIELSKU-BIAŁEJ 
43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 43

MT.236.80.2021.TR

Odpowiedź na pytania z dnia 28.07.2021 r. do sprawy Zakup namiotu pneumatycznego z 
wyposażeniem.

Pytanie 1 
Dotyczy załącznik nr 1: „Poszycie namiotu wykonane z tkaniny trudnopalnej poliestrowej pokrytej 
dwustronnie PVC, wodoszczelnej, odpornej na promieniowanie ultrafioletowe oraz starzenie. Nie 
wymagające konserwacji/talkowania podczas przechowywania. Kolor pomarańczowy z zewnątrz, 
szary od środka” Czy Zamawiający dopuści zastosowanie na poszycie namiotu tkaniny o 
powleczeniu innym niż PVC, przy zachowaniu pozostałych wymagań dla tkaniny poszycia? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie na poszycie namiotu tkaniny o powleczeniu PVC lub 
poliuretanem.

Pytanie 2 
Dotyczy załącznik nr 1: „Stelaż pneumatyczny wykonany z gazoszczelnej tkaniny PVC 
o gramaturze 1100 g/m2, której poszczególne elementy są łączone za pomocą zgrzewania 
ultradźwiękowego – brak elementów szytych czy klejonych” Czy zamawiający dopuści stelaż 
pneumatyczny wykonany z gazoszczelnej tkaniny PVC o gramaturze 750 g/m2, z wykorzystaniem 
do łączenia poszczególnych elementów technologii klejenia 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stelaż pneumatyczny wykonany z gazoszczelnej tkaniny PVC 
o gramaturze 750 g/m2, z wykorzystaniem do łączenia poszczególnych elementów 
technologii klejenia.

Pytanie 3 
Dotyczy załącznik nr 1: „Na ścianach bocznych 4 (lub 6) okien trzywarstwowych (po dwa (lub trzy) 
z każdej strony) składające się z moskitiery, folii przezroczystej oraz zasłony z tkaniny zasadniczej. 
Na suficie wzdłużne pasy doświetlające” Czy zamawiający dopuści aby zamiast wzdłużnych pasów 
doświetlających na suficie zastosować na każdej ze ścian namiotu po 3 okna co zapewni 
dostateczne oświetlenie wewnątrz namiotu? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aby zamiast wzdłużnych pasów doświetlających na suficie 
zastosować na każdej ze ścian namiotu po 3 okna.



Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów § 7 ust. 1 umowy w następujący sposób? 
1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci karę umowną 
w wysokości 0,2% wartości zamówienia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
nie więcej jednak niż 10 % tej wartości. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 7 ust. 1 umowy.
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z up.
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