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 O.5543.15.2021 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie” wpłynęły pytania, których treść 

wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie samochodów z żądaną prędkością maksymalną, jednak 

z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 94,26 hm/h? 

Uzasadnienie: powyższe wynika z faktu, że pomiar prędkości wykonywany w procesie 

dopuszczenia przez CNBOP związany jest bezpośrednio z metodą i niezbyt dobrymi 

warunkami przeprowadzania badań i nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistych parametrów i 

możliwości podwozia bazowego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z żądaną prędkością maksymalną, z wpisem na 

świadectwie dopuszczenia wynoszącą 94,26 km/h. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o wysokości 3561 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu o wysokości 3561 mm 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kabiną w układzie 1+1+1? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z kabiną w układzie 1+1+1. 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z poszyciem zabudowy wykonanym 

z aluminium (które jest materiałem niekorodującym)? 

Odpowiedź: 



Zamawiający dopuści oferowane rozwiązanie. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zbiornikiem wody o pojemności 

10000l +/- 2%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści oferowane rozwiązanie. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 5591 

dm3/min. przy 8 barach i głębokości ssania 1,5m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 5591 

dm3/min. przy 8 barach i głębokości ssania 1,5m. 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które 

jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które 

jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści, by koszty przeglądów gwarancyjnych ponoszone były przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza, by koszty przeglądów gwarancyjnych ponoszone były przez 

Zamawiającego. 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian 

SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

z up. BURMISTRZA ŁAP 

        Krzysztof Dudziński 
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