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dotyczy postępowania przetargowego na: zakup fabrycznie nowego, średniego 

samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP 

Szulborze-Koty  

 

Pytania do SIWZ 

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez nadbudowy na dach kabiny 

z napisem STRAŻ? 

Odp.: Nie, na dachu kabiny musi znajdować się podświetlany napis „STRAŻ”.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną 

zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej? 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w zał. nr 3 do SIWZ Minimalne 

wymagania techniczno-użytkowe... 

 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z min 3 modulowanymi tonami? 

Odp.: Nie, urządzenie dźwiękowe musi posiadać min. 5 modulowanych tonów. 

4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez dodatkowej listwy oświetleniowej 

LED w górnej części zabudowy oraz nad drzwiami kabiny? Pragniemy wyjaśnić, że nad 

każdą skrytką zamontowane jest oświetlenie pola pracy, które w skuteczny sposób 

oświetla również miejsce w najbliższym otoczeniu pojazdu. 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w zał. nr 3 do SIWZ Minimalne 

wymagania techniczno-użytkowe... 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

5. Czy zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przestrzenią wewnątrz kabiny min 

1400 mm? 

Odp.: Zamawiający wymaga aby przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu 

fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej wynosiła 

minimum 1500mm. 

6. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w skuteczny system 

wizualnego informowania kierowcy o otwartych podestach itp. bez alarmu słownego? 

Odp.: Nie, zamawiający wymaga sygnalizacji otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 

z alarmem świetlnym, słownym. 

7. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami wykonanymi w całości 

z aluminium? 

Odp.: Tak. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na 

wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na 

etapie realizacji?  



Odp.: Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w zał. nr 3 do SIWZ Minimalne 

wymagania techniczno-użytkowe…  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

9. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z balustradami wykonanymi 

z kompozytu o wysokości min 100mm bez elementów barierki rurkowej? 

Odp.: zamawiający wymaga, aby balustrady boczne dachu miały wysokość min. 180mm. 

W zakresie materiałów z jakich zostanie wykonana Zamawiający dopuszcza 

ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów 

i urządzeń niż podane w zał. nr 3 do SIWZ Minimalne wymagania techniczno-

użytkowe…  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

10. Czy Zamawiający dopuści pojazd z zbiornikiem wody o pojemności 3000l? 

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga aby zbiornik wody posiadał pojemność nominalną 

min. 4 m
3
  

11. Czy Zamawiający dopuści przepustnicę przy działku wodno-pianowym zamiast zaworu 

kulowego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych, niż zawór kulowy 

ręczny, rozwiązań, umożliwiających odcięcie dopływu wody bezpośrednio ze 

stanowiska obsługi działka. 

12. Czy Zamawiający dopuści  oświetlenie dalekosiężne w formy innej niż belka 

z reflektorami? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w zał. nr 3 do SIWZ Minimalne 

wymagania techniczno-użytkowe…  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy 

w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w zał. nr 3 do SIWZ Minimalne 

wymagania techniczno-użytkowe…  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego.    
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