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        Ostróda, 9 stycznia 2014 

 

 

ZP.271.1.2014        

 

Strona internetowa Zamawiającego 
 
Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na 
pytania.  
 
 
1.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278KM? 
Odpowiedź:  
TAK 
 
2.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z ogumieniem pojedynczym na 
osi tylnej? 
Odpowiedź: 
 NIE 
 
3.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu o wysokości maksymalnej 3300 
mm? 
Odpowiedź:  
TAK 
 
4.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z mocowaniami dla drabiny 
trzyprzęsłowej typu DNW 3080? 
Odpowiedź: TAK 
 
5.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu ze zbiornikiem wody o 
pojemności 3500 litrów? 
Odpowiedź:  
NIE 
 
6.   Prosimy o doprecyzowanie sprzecznych ze sobą zapisów: w rozdziale 2., pkt. 4.18 
Zamawiający wymaga ręcznego dozownika środka pianotwórczego, natomiast w pkt. 7 jest 
mowa o automatycznym dozowniku. Jaki rodzaj sterowania dozownikiem wymaga 
Zamawiający? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zainstalowania automatycznego dozownika sterowanego ręcznie. 
Ręczne ustawianie w celu uzyskania minimum stężeń 3% i 6% w całym zakresie 
wydajności pompy. 
 
7.   Prosimy o doprecyzowanie zapisów z pkt. 5.4: Wyposażenie specjalistyczne w/g załącznika 
nr 1 do „Wymagań technicznych dla nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz 
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ze specjalistycznym wyposażeniem". Czy Zamawiający ma na myśli obowiązujące wytyczne KG 
PSP określone w „Wytycznych standaryzacji pojazdów...."? 
Odpowiedź:  
Wyposażenie specjalistyczne w/g załącznika nr 1 do „Wymagań technicznych dla nowego 
średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem" 
należy rozumieć jako „ załącznika nr 1 do „Wymagania techniczne dla nowego średniego 
samochodu ratowniczo gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem" stanowiący 
załącznik nr 2  Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w Postępowaniu o 
Udzielenie Zamówienia Publicznego na Dostawy w Trybie Przetargu Nieograniczonego 
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym 
wyposażeniem” 
 
8. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w przedziale autopompy panelu sterującego 
zawierającego minimum następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: 
-   urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr, licznik godzin 
pracy, 
- wyłącznik silnika pojazdu, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik, 
- regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. 
Ponadto na stanowisku obsługi znajduje się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie 
zaworów. 
Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy. 
Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli oznaczone znormalizowanymi symbolami 
(piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła 
wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, łatwo dostępne, a ich obsługa możliwa 
jest bez wchodzenia pod samochód. Pulpit sterowniczy pompy posiada oświetlenie załączane 
automatycznie po otwarciu drzwi przedziału, w którym znajduje się pulpit. W kabinie kierowcy 
znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe; 
- manometr (dodatkowy manometr dla stopnia wysokiego ciśnienia), 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 
Odpowiedź: 
TAK 
 
9.   Zgodnie z punktem 1.4 załącznika nr 2 do S1WZ Zamawiający wymaga dostarczenia 
świadectwa dopuszczenia razem z ofertą. 
Chcielibyśmy podkreślić, że świadectwo dopuszczenia CNBOP jest dokumentem niezbędnym 
przy wprowadzaniu pojazdu pożarniczego do podziału bojowego. Dostarczenie świadectwa 
razem z ofertą nic nie wnosi, a może jedynie ograniczyć możliwość złożenia oferty 
Wykonawcom, którzy nie posiadają wymaganego dokumentu na dzień składania ofert. Czy 
zatem Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie zasad równego traktowania wykonawców, 
dopuści możliwości dostarczenia świadectwa CNBOP najpóźniej w dniu odbioru techniczno-
jakościowego? 
Odpowiedź:  
NIE 
 
10. Zamawiający w punkcie 3.2 wymaga układu hamulcowego z hamulcami bębnowymi na 
wszystkich osiach. 



 

 

 

 

  

Projekt Nr UDA-RPWM.06.02.02-28-008/13-00 „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Ostróda przez zakup 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

3 

Alternatywą dla hamulców bębnowych są hamulce tarczowe posiadające dużo wyższą 
skuteczność hamowania od wymaganych przez Zamawiającego hamulców bębnowych, co dla 
samochodu pożarniczego jest bardzo ważną cechą zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pojazdy 
pożarnicze poruszają się z dużymi przyśpieszeniami oraz z maksymalnymi prędkościami. 
Zastosowanie hamulców tarczowych poprawia bezpieczeństwo zarówno samych strażaków jak i 
innych uczestników ruchu. 
Dopuszczenie przez Zamawiającego wskazanego rozwiązania pozwoli na złożenie większej ilości 
ofert, a co za tym idzie wpłynie na zmniejszenie ceny ofertowej pojazdu - co nie jest bez 
znaczenia zważywszy na fakt, że Zamawiający sam określił jako jedyne kryterium wyboru oferty 
- najniższą cenę oferowanego pojazdu, 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści wykonawców oferujących zabudowy 
wykonane na podwoziach z hamulcami tarczowymi na obu osiach? 
Odpowiedź:  
TAK 
 
11. Zamawiający w punkcie 3.3 wymaga aby pojazd był wyposażony w system ABS z 
możliwością odłączania. 
Oferowany samochód jest pojazdem  uterenowionym zaliczanym do grupy 2,  który 
przeznaczony jest do poruszania się po drogach utwardzonych, gdzie system ABS jest 
wymagany odrębnymi przepisami, które mówią iż każdy samochód musi być wyposażony w 
system ABS i nie określają możliwości chociażby chwilowego jego wyłączenia w warunkach 
drogowych. Rozumiemy zatem, że wymóg ten Zamawiający odniósł jedynie do używania 
podczas jazdy w warunkach terenowych, gdzie system ABS z założenia nie spełnia swojego 
zadania.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwozia z układem ABS automatycznie 
odłączanym podczas jazdy w terenie z włączonymi blokadami? 
Odpowiedź:  
TAK 
 
12. Zamawiający w punkcie 3.6 wymaga aby pojazd był wyposażony w lampy przeciwmgielne z 
przodu pojazdu. Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu bez konieczności wyposażenia go w 
lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu? 
Odpowiedź:  
NIE 
 
13. Zamawiający w punkcie 3.19 wymaga aby pojazd był wyposażony w koło zapasowe z 
możliwością stałego mocowania do przewożenia w samochodzie. 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w koło zapasowe, ale bez 
konieczności stałego przewożenia go na pojeździe? 
Odpowiedź:  
NIE 
 
14.  Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowany był włącznik do 
uruchamiania silnika pojazdu i załączenia pompy (punkt 4.23, 4.24, Załącznika nr 2 do SIWZ). 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe 
obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po 
uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale 
obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność 
natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego 
uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie 
powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika 
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powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go 
znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu 
napędowego autopompy. 
Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości 
włączania silnika i załączania autopompy z przedziału tylnego? 
Odpowiedź:  
TAK 
 
15. Zamawiający w punkcie 4.1 wymaga by wysokość pojazdu wynosiła 3200 mm. Czy 
Zamawiający dopuści dostawę pojazdu o wysokości 3290 mm potwierdzonej w świadectwie 
dopuszczenia? 
Odpowiedź:  
TAK 
 
16.  Zamawiający w punkcie 4.2 wymaga aby pojazd posiadał otwierane lub wysuwne podesty 
pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zabudowy pojazdu bez otwieranych nadkoli tylnych, 
jednakże z podestami bocznym tak rozwiązanymi, by umożliwiały ergonomiczny i zgodny z 
przepisami dostęp do sprzętu ulokowanego na górnych półkach zabudowy? Rozwiązanie takie 
ma swoje zalety, a główną z nich jest brak problemów z częstymi wymianami elementów 
amortyzujących i blokujących (siłowniki, amortyzatory, zamki), które z racji narażenia na ciągłe 
oddziaływanie wilgoci, błota, kurzu, soli, śniegu zużywają się ponadprzeciętnie szybko. 
Dopuszczenie takiego rozwiązania spowoduje, że kosztów utrzymania samochodu po okresie 
gwarancji (szczególnie ważne jeśli użytkownikiem jest OSP) nie będą podnosiły wydatki 
związane z częstymi, kłopotliwymi i niestety koniecznymi wymianami uszkodzonych elementów 
otwieranego nadkola. 
Odpowiedź:  
TAK 
 
17. Zamawiający w punkcie 4.6 wymaga aby pojazd był wyposażony w zewnętrzne listwy LED, 
zamontowane bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe. 
Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z oświetleniem pola pracy w postaci lamp bocznych 
(po 3 szt. na każdej ze stron), spełniających wymagania normy PN-EN 1846, ale bez 
dodatkowych zewnętrznych listew LED zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, w 
pojeździe? 
Odpowiedź:  
TAK 
 
18.   Zamawiający w punkcie 4.18 wymaga aby układ wodno-pianowy był wyposażony w ręczny 
dozownik środka pianotwórczego, a jednocześnie w punkcie 4,23 Zamawiający wymaga 
sterowania automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie 
autopompy. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z 
automatycznym dozownikiem środka pianotwórczego, co z resztą sugeruje zapis w punkcie 
4,23? 
Odpowiedź:  
TAK 
19. Zamawiający w punkcie 4,32 wymaga aby maszt oświetleniowy wyposażony był w lampy 
LED. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z masztem wyposażonym w najaśnice 
halogenowe o łącznej mocy 2000 W?  
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Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązań, o które 
zapytujemy w niniejszym piśmie, pozwoli na złożenie większej ilości ofert, a co za tym idzie 
wpłynie na zmniejszenie ceny ofertowej pojazdu - co nie jest bez znaczenia zważywszy na fakt, 
że Zamawiający sam określił najniższą cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty! 
 
Odpowiedź:  
TAK 
20.       W punkcie III pkt 3.2    SIWZ„ Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 " Zamawiający 
wymaga podwozia wyposażonego w ogumienie pojedyncze na osi przedniej, na osi 
tylnej podwójne..... 
Czy Zmawiający dopuści ogumienie pojedyncze osi tylnej pojazdu?  
NIE 
21.      W punkcie IV pkt 4.15     SIWZ„ Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 " 
Zamawiający wymaga zbiornika na wodę o pojemności 4m3 
Czy Zmawiający dopuści samochód ze zbiornikiem na wodę o pojemności 3m3 ? 
 NIE 
 
22.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SIWZ w części dotyczącej kary umownej za 
każdy dzień opóźnienia w dostawie pojazdu przez ustalenie wartości kary umownej w 
wysokości 0,05 % wartości ceny pojazdu za każdy dzień opóźnienia, dostarczonego z 
opóźnieniem ? 
23.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SIWZ w części dotyczącej kary umownej za 
każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia przez ustalenie wartości kary umownej w 
wysokości 0,05 % wartości ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki ? 
24.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SIWZ w części dotyczącej kary umownej w 
przypadku odstąpienia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05 % wartości ceny 
brutto przedmiotu umowy? 
25.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SIWZ w części dotyczącej kary umownej za 
każdy dzień zwłoki w naprawie samochodu przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 
0,05 % wartości ceny pojazdu za każdy dzień zwłoki ? 
 
Odpowiedź: do pytań 22-25  
 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zakresie wskazanym w pkt 22-25 zapytania. 
Celem kary umownej jest wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku 
zawartej przez nie umowy, mobilizowanie wykonawcy do prawidłowego wykonania 
zobowiązania oraz zwiększenie realności wykonania zobowiązania. Stąd zastrzeżona wysokość 
kar musi uwzględniać realizację powyższego celu.  
 
26.      Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie Umowy o zapis uwzględniający kary umowne 
płacone Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego? 
Uzasadniając postawione pytania od I do V pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez 
Zamawiającego wartość kar umownych lub Ilość dni uzasadniająca możliwość odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego w związku z jednoczesnym oczekiwaniem przez Zamawiającego 
krótkiego terminu dostawy przedmiotu umowy są w obecnej sytuacji rynkowej zbyt 
rygorystyczne. Podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność 
przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu 
oferty uwzględniającej te rygory - oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę 
ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający. W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił 
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propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę 
tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w 
zgodzie z oczekiwanym przez niego kryterium wyboru oferty - najniższa cena co do 
wydatkowanych środków budżetowych. Brak zmiany parametrów SIWZ jest również 
dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają 
podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych 
Wykonawców l ich oferty do Innych przetargów. Wskazując wartość proponowanej przez nas 
kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj, 0,035 % 
jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %, Z bieżących parametrów przetargu 
Zamawiającego wynika, że jedynym uprawnieniem Zamawiającego w sytuacji opóźnienia lub 
zwłoki w zakresie płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest możliwość żądania 
odsetek ustawowy od wartości płatności nieuregulowanej w terminie, Zarazem oczekiwane kary 
umowne nie pozostają w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i są rażąco 
wygórowane co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego, które 
powodowałoby konieczność miarkowania odszkodowania na drodze sądowej i obniżenia 
wygórowanej kary umownej czego przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 14 listopada 2012 r. (sygn. Akt I ACa 546/12) gdzie 
zastrzeżenie przez Skarb Państwa - Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Białymstoku kary umownej 0,3 % za 1 dzień opóźnienia ustalono jako wymagające 
miarkowania. 
 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający  uzupełnia Umowę o zapis uwzględniający kary umowne płacone Wykonawcy 
przez Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego? W związku z tym zamawiający dokonuje na  podstawie art. 38 ust. 4  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907  ze 
zmianami )  modyfikacji SIWZ poprzez dodanie w § 7 wzoru umowy ust. 6 w brzmieniu:  
 
„6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy, z wyłączeniem 
odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”, 
 
w konsekwencji, przenumerowanie dalszych ustępów w w/w paragrafie w następujący sposób: 
 
1)  dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7 w brzmieniu:  
„7.  W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w 
umowie Strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej 
szkody” 
2) dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiany §7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  
 
„§ 7 KARY UMOWNE 
1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień 
zwłoki.  
2. Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w ust. 3 – w terminie 7 dni od upływu 
14 dniowego okresu zwłoki. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić 
Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy 
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wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej 
stronie.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wartości brutto umowy.  
4. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego, w 
stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy 
dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 
ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości 
brutto umowy.  
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy, z wyłączeniem odstąpienia 
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w 
umowie Strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej 
szkody.  
8. W razie zwłoki Zamawiającego w dokonaniu zapłaty z tytułu wynagrodzenia wynikającego z 
niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo żądać ustawowych odsetek.” 
 
III. Ponadto modyfikuje się § 8 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy, nadając mu brzmienie: 
„3) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian” 
 
oraz w SIWZ:  
 
Rozdział 15 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w zakresie pkt 2 ppkt 
3, nadając mu brzmienie: 
 
„3) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian”. 
 
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w zakresie pkt. IV.3 Zmiana umowy. 
 
 
Pytanie 27.Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 31 maja 2014r. 
Nie 
 
 


