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 Ostróda, 26 września 2014 

 

 

ZP.271.11.2014        

 

Strona internetowa Zamawiającego 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie. 
 
 
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 na fabrycznie      
 nowym i nieużywanym podwoziu z 2013 roku? 
Odpowiedź: NIE 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z tłokowym silnikiem 
spalinowym spełniającym europejską normę emisji spalin EURO 5? 
Odpowiedź: NIE 
 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 
278KM? 
Odpowiedź: NIE 
 
4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z ogumieniem 
pojedynczym na osi tylnej?  
Odpowiedź: NIE 
 
5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu ze zbiornikiem wody o 
pojemności 3500 dm3? 
    Odpowiedź: NIE 
 
6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu, który wyposażony jest w 
autopompę o wydajności 2723 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i 463 l/min. przy 
ciśnieniu 4 MPa? 
   Odpowiedź: NIE 
 
7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu, który ma mocowanie 
aparatów w minimalnym stopniu ograniczające powierzchnię siedziska tylnej ławki? 
   Odpowiedź: NIE 
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8.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z zabudową wykonaną z 
różnych materiałów w pełni odpornych na korozję tzn. stal nierdzewna, aluminium i 
niektóre elementy z materiałów kompozytowych? 
Odpowiedź: NIE 

 
 
9. Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 
roku 2014 na podwoziu spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami normy EURO-6; (punkt 1.5 i 3.4 załącznika nr 2 do 
SIWZ). Wszystkie podwozia wyprodukowane pco 1 stycznia 2014r. obligatoryjnie muszą być 
wyposażane w silniki EURO VI, znacznie droższe i znacznie bardziej kłopotliwe, tym bardziej 
biorąc pod uwagę specyfikę użytkowania w jednostkach Straży Pożarnej. Nadto dostawy takich 
podwozi większość producentów realizować będzie nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu. Czy 
mając powyższe na uwadze, Zamawiający dopuści dostawę pojazdu skompletowanego w 2014 
roku na bazie fabrycznie nowego podwozia z roku 2013 spełniającego normę emisji spalin EURO 
V z możliwością rejestracji w 2014 roku , co niewątpliwie wpłynie na obniżenie ceny ofertowej, a 
argument ten powinien mieć znaczenie zważywszy na fakt, że Zamawiający określił najniższą 
cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Pojazdy z silnikami Euro 5 są zdecydowanie tańsze w 
zakupie i późniejszej eksploatacji oraz, co szczególnie ważne w pojazdach dla Straży Pożarnych, są 
zdecydowanie mniej niezawodne i kłopotliwe w codziennej obsłudze, 
ODPOWIEDŹ 
NIE 
 
10. Zamawiający wymaga żeby samochód był wyposażony w system ABS z możliwością 
odłączenia podczas jazdy w terenie (punkt 3.3 Załącznika nr 2 do SIWZ). 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 wobec powyższego Zamawiający uzna za spełnione zaoferowanie podwozia z 
układem ABS automatycznie odłączanym podczas jazdy w terenie z włączonymi 
blokadami? 
ODPOWIEDŹ  
TAK 
 
 
11. Zamawiający wymaga by z przodu pojazdu były lampy przeciwmgielne (punkt 3.6 
Załącznika nr2doSIWZ). 
Czy Zamawiający dopuszcza samochód, który nie będzie wyposażony w światła 
przeciwmgielne z przodu pojazdu? 
ODPOWIEDŹ 
NIE 
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12. Zamawiający  wymaga   by   poszycie  zabudowy  wykonane   było  z   materiałów 
kompozytowych (punkt 4.1 Załącznika nr 2 do SIWZ). 
Zamawiający opisał, że zabudowa ma  być wykonana z materiałów typu stal 
nierdzewna, aluminium, kompozyt. 
Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza wykonanie poszyć zabudowy z 
anodowanych blach aluminiowych? 
ODPOWIEDŹ 
NIE 
 
13. Zamawiający wymaga by bezpośrednio nad żaluzjami zamontowane były listwy LED 
do oświetlania pola bezpośrednio przy pojeździe (punkt 4.6 Załącznika nr 2 bo SIWZ). 
Według normy PN-EN 1846-2 p. 5.1.3.3. powinno być zapewnione oświetlenie pola 
pracy o natężeniu min. 5 lx w odległości Im od pojazdu na poziomie podłoża. Ta sama 
norma nie wskazuje ilości oraz    typu oświetlania jakie powinno być zastosowane w celu 
spełnienia wymagań normy. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu, który nie 
posiada zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzjami, jest natomiast 
wyposażony w światła robocze zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a 
wynoszącymi min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu? 
ODPOWIEDŹ 
NIE 
 
 
14. Zamawiający wymaga by samochód był wyposażony w zbiornik wody o pojemności 
4500 litrów wody (punkt 4.15 Załącznika nr 2 do SIWZ). 
Czy Zamawiający dopuszcza samochód, który będzie wyposażony w zbiorniki o 
pojemności wody min. 4000 litrów, a więc nieznacznie mniejszej niż wymaga 
Zamawiający? 
ODPOWIEDŹ 
NIE 
 
 
15. Zamawiający wymaga by samochód był wyposażony w autopompę o wydajności 
min. 4000 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa (punkt 4.20 Załącznika nr 2 do SIWZ). Tak 
określony wymóg wydaje się zupełnie niemożliwy do logicznego wyjaśnienia i, jak 
mniemamy, wynika wyłącznie z faktu chęci utrudnienia dostępu do uzyskania 
zamówienia innym podmiotom. Wedle normy autopompy klasyfikuje się jako A16, A24 
lub A32, co w najprostszym tłumaczeniu oznacza nominalną wydajność na poziomie 
odpowiednio 1600, 2400 lub 3200 l/min, tak więc określenie wymogu na poziomie 
4000 l/min wydaje się niczym innym jak celową manipulacją w celu utrudnienia 
uczciwej konkurencji. O bezzasadności wymogu świadczy również fakt, że Zamawiający 
wymaga zamontowania działka dachowego o wydajności 2400 l/min oraz jednej linii 
szybkiego natarcia. 
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Czy Zamawiający dopuści zatem zaproponowanie autopompy o wydajności wynoszącej 
odpowiednio 2550 l/min. oraz 547 l/min. (czyli standardową pompę w tej klasie 
pojazdów A24/8)? 
Zwracam uwagę na fakt, że zaproponowana wydajność z naddatkiem spełnia 
wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 1J43 poz. 
1002) z późn. zmianami i w zupełności wystarcza do zasilania wymaganej przez 
Zamawiającego 1 linii szybkiego natarcia i skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej. 
 
ODPOWIEDŹ 
NIE 

16. Zamawiający wymaga by w przedziale autopompy zamontowany był panel sterujący 
zawierający następujące urządzenia kontrolno-sterowniczne (punkt 4.23 Załącznika nr 
2 do SIWZ): 

-załączenie zaworu głównego 

-załączenie / wyłączenie pompy podciśnienia 

-załączenie / wyłączenie wysokiego ciśnienia 

-załączenie / wyłączenie działka 

-sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego 

-pilot sterowania masztem oświetleniowym- sterowanie przewodowe 

Czy Zamawiający dopuszcza: 

1.Załączanie zaworu głównego zaworem ręcznym, który nie jest umieszczony 

bezpośrednio na panelu sterowania? 

Zgoda 

2.By   załączenie/wyłączenie   pompy   podciśnienia   odbywało   się   w   sposób 
automatyczny bez ingerencji z panelu sterowania? 

Zgoda 

3. Rozwiązanie, w którym włączenie oraz wyłączenie wysokiego ciśnienia, odbywa się z 
panelu zamontowanego przy linii szybkiego natarcia , co jest zdecydowana 
praktyczniejsze z punktu widzenia użytkownika? 
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Nie wyraża zgody 

4. Rozwiązanie, w którym włączanie oraz wyłączanie działka oraz sterowanie 
ciśnieniem odbywa się z panelu zamontowanego na uchwycie w miejscu obsługi działka 
wodno -pianowego? 

Zgoda 

5. Rozwiązanie, w którym sterowanie dozownikiem odbywa „bezpośrednio z głowicy 
zespołu dozownika umieszczonego nad autopompą? za dowódcą? 

Nie wyraża zgody. 

6. Rozwiązanie, w którym pilot do sterowania masztem jest umieszczony w tym samym 
miejscu, w którym zamontowany jest maszt oświetleniowy, czyli, w pierwszej skrytce po 
prawej stronie? 

Nie wyraża zgody. 

 
17. Zamawiający wymaga by w przedziale autopompy zamontować włącznik 
autopompy. 
Czy Zamawiający dopuszcza  dostawę pojazdu z wyłącznikiem awaryjnym autopompy 
ale bez możliwości ponownego włączenia z przedziału autopompy. 
ODPOWIEDŹ 
TAK 
 
18. Zamawiający wymaga by samochód posiadał maszt oświetleniowy wyposażony w 
cztery najaśnice typu LED (punkt 4.32 Załącznika nr 2 do SIWZ).  
Czy zamawiający dopuszcza maszt oświetleniowy, który będzie wyposażony w dwie 
lampy halogenowe o łącznej mocy 2000W zasilane z agregatu prądotwórczego 
dostarczonego razem z pojazdem? Rozwiązanie takie nie powinno być bez znaczenia dla 
zamawiającego gdyż sam określił parametry ceny jako główne kryterium wyboru 
oferty? 
 
ODPOWIEDŹ 
NIE 
 
 


