
 

Dotyczy: Postępowania nr ZP/1/ZOW/2017 na dostawę 43 szt. samochodów ratowniczo-

gaśniczych dla OSP w ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i 

przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-

gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego z Działania 6.1 

Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 

 

 

I  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy PZP wprowadza modyfikację Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

W załączniku nr 2a do 2 l wprowadza się następujące modyfikacje polegające na uwzględnieniu jak 

zmian w odpowiednich punktach załączników od 2a do 2l za modyfikacje elementy wynikających z 
treści odpowiedzi na zapytania.  

 

Uzasadnienie 

Modyfikacja została wprowadzona w celu zwiększenia liczby potencjalnych ofert na 

podstawie nadesłanych pytań. 

 

Niniejsza treść zostaje ogłoszona oraz przesłana zgodnie z Art. 38 ust 4. Ustawy PZP 

 

 

 II Wyjaśnienia treści SIWZ 

 

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. 

 

Pytania oraz wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

 

 

DOTYCZY ZADANIA NR 1 załacznik 2a  

 

1. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

2. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 



 

3. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

4. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 

5. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

6. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

7. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy”        a w punkcie 

5.8 jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez 

opuszczone żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Czy zamawiający 

dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane przez opuszczone 

żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie sprawdzone i z 

powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

8. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 



 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

9. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

DOTYCZY ZADANIA NR 2 załacznik 2b 

 

1. Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem o mocy min 340 KM? 

Odp: Nie 

2. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

3. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

4. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

5. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 



 

6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

8. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy”        a w punkcie 

5.8 jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez 

opuszczone żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

9. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu. 

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 



 

10. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

DOTYCZY ZADANIA NR 3 załacznik 2c  

 

1. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

2. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

3. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 

4. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

5. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

6. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy”        a w punkcie 

5.8 jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez 

opuszczone żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 



 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

7. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

8. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOTYCZY ZADANIA NR 4 załacznik 2d 

 

1. Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem o mocy min 340 KM? 

Odp: Nie 

2. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

3. Czy Zamawiający dopuści zabudowę w układzie skrytek 4+4+1? 

Odp: Nie 

4. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

5. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

6. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

8. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

9. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy”        a w punkcie 

5.8 jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez 

opuszczone żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 



 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

10. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

11. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOTYCZY ZADANIA NR 5 załacznik 2e 

 

1. Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu fabrycznie nowe, nie używane z 

2016r? 

Odp: Tak 

2. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

3. Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wode o pojemności 3000l (+/- 5%) 

Odp: Nie 

4. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

5. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

6. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

8. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

9. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy”        a w punkcie 

5.8 jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez 

opuszczone żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         



 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

10. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

11. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

 

 

 

 

 



 

DOTYCZY ZADANIA NR 6 załacznik 2f 

 

1. Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu fabrycznie nowe,  nie używane z 

2016r? 

Odp: Nie 

2. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

3. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

4. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

5. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach. 

Odp: Tak  

6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

8. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy” a w punkcie 5.8 

jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone 

żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 



 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Opd: Tak 

9. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

10. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOTYCZY ZADANIA NR 7 załącznik 2g 

 

1. Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu fabrycznie nowe, nie używane z 

2016r? 

Odp: Nie 

2. Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem o mocy min 280 KM? 

Odp: Nie 

3. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

4. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

5. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

6. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

8. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

9. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy” a w punkcie 5.8 

jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone 

żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         



 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

10. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

11. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

 

 

 

 

 



 

DOTYCZY ZADANIA NR 8 załącznik 2h 

 

1. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

2. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

3. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

4. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 

5. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

6. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

7. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy” a w punkcie 5.8 

jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone 

żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 



 

8. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

9. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

 

DOTYCZY ZADANIA NR 9  załącznik 2i 

 

1. Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu fabrycznie nowe, nie używane z 

2016r? 

Odp: Tak 

2. Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem o mocy min 280 KM? 

Odp: Nie 



 

3. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

4. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

5. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

6. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

8. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

9. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy”        a w punkcie 

5.8 jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez 

opuszczone żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

10. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 



 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

11. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Nie 

 

DOTYCZY ZADANIA NR 10 załącznik 2j 

 

1. Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem o mocy min 340 KM? 

Odp: Tak 

2. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

3. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 



 

4. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp; Tak 

5. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp; Tak 

6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

8. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy” a w punkcie 5.8 

jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone 

żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

9. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 



 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 

10. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

DOTYCZY ZADANIA NR 11 załącznik 2k 

1. Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu fabrycznie nowe, nie używane z 

2016r? 

Odp: Nie 

2. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

3. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

4. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Tak 

5. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 



 

6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

8. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy” a w punkcie 5.8 

jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone 

żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

9. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu.  

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

 



 

10. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

DOTYCZY ZADANIA NR 12 załącznik 2l 

 

1. Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu fabrycznie nowe, nie używane z 

2016r? 

Odp: Nie 

2. Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem o mocy min 280 KM? 

Odp: Nie 

3. Czy Zamawiający dopuści rezerwę masy na poziomie min. 3% co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami dla samochodów pożarniczych klasy średniej? 

Odp: Tak 

4. Czy Zamawiający dopuści przedłożenie świadectwa dopuszczenia CNBOP na 

oferowany pojazd najpóźniej w dniu odbioru samochodu? 

Odp: Nie 

5. Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi lusterkami 

bocznymi oraz szerokokątnymi, natomiast lusterko rampowe, krawężnikowe bez 

podgrzewania? 

Odp: Nie 

6. Czy Zmawiający dopuści ogólnie dostępnie fale świetlne LED, które nie spełniają 

normy PN EN 12352-2010 , gdyż norma ta dotyczy urządzeń drogowych nie 

montowanych na pojazdach.  

Odp: Tak 

7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powszechnie używanej belki  

sygnalizacyjne z niebieskim sygnałami błyskowymi typu LED  o długości min 1750 

mm? 

Odp: Tak 



 

8. Czy Zamawiający dopuści zamiast normy PN EN 14214 aby oferowane pojazdy 

mogły być użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych na wszystkich 

stacjach paliw zgodnie z norma EN 590 ?  

Odp: Tak 

9. W punkcie 4.3 Zamawiający pisze ,, podesty wyposażone w dodatkowe zamki 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy” a w punkcie 5.8 

jest zapis ,, dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone 

żaluzje uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.                                                                                                         

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dolne podesty będą blokowane 

przez opuszczone żaluzje lecz bez dodatkowego zamka? Jest to rozwiązanie 

sprawdzone i z powszechnie stosowane w pojazdach pożarniczych. 

Odp: Tak 

10. W uwadze pod tabela wymagań minimalnych Zamawiający wymaga wpisać dane 

oferowanych parametrów. Nie dopuszcza zapisania spełnienia wymagań słowem 

SPEŁNIA, które powoduje odrzucenie oferty. Jakie parametry techniczne należy 

wpisać np. w punkcie 1.1 lub 1.2 , 1.3 itd. Czy nienależałoby w tych punktach w 

których nie wymaga się podania i nie występują parametry techniczne wpisać słowo 

spełnia co jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego podanych 

z lewej strony, bez bezmyślnego przepisywania zawartości tabeli z lewej strony na 

prawą.? Taki zapis jest zapisem bardzo czytelnym i powszechnie stosowanym przez 

instytucje zamawiające takie jak np.: KW PSP , KP PSP lub inne związki 

wojewódzkie OSP. Składając ofertę z góry wykonawca akceptuję spełnienie 

wymagań a tylko niektóre parametry które mogą charakteryzować różne 

rozwiązania lub są punktowane podaj się w formie szerszego opisu. 

Odp: Należy potwierdzić wymagania i parametry zgodnie z treścią SIWZ. Takie 

rozwiązanie eliminuje wątpliwości w interpretacji co jeszcze jest wymaganiem a co już 

staje się parametrem a przede wszystkim dokładnie określa oferowany produkt 

pozwalając w przyszłości na rzetelny odbiór pojazdu.  

  

11. W punkcie 2.4 Zamawiający wymaga oznaczenia konturowego w kolorze 

czerwonym ( boczne żółtym) natomiast w punkcie 6.2 Zamawiający nie określa 

kolorów taśmy odblaskowej. Zatem nasze pytanie brzmi który z punktów jest 



 

właściwy i czy Zamawiający dopuści oznakowanie całego samochodu w jednym 

kolorze np. czerwonym? 

Odp: Tak 

 

 

Pytanie nr 1 dot. pkt. 2.2 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” min. jedną lampę błyskową 360o– LED niebieską z tyłu pojazdu 

(dopuszcza się umieszczenie lampy w zabudowie pojazdu)”  

 

Czy Zamawiający zamiast pojedynczej lampy błyskowej 360º z tyłu pojazdu dopuści:” 

zamontowanie na ścianie tylnej pojazdu, w narożach  dwie lampy niebieskie po 2 lampy 

sygnalizacyjne z min 6 LED, w obudowie z poliwęglanu” ? 

 

Odp: Tak 

 

Pytanie nr 2 dot. pkt. 2.2 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” falę świetlną w technologii LED (kolor pomarańczowy; min. 8 

segmentów o mocy min. 3W każdy) zamontowaną z tyłu pojazdu”  

 

Czy Zamawiający dopuści: „zastosowanie fali świetlnej składającej się z 7 lamp „ ? 

 

Odp: Tak 

 

 

 

Pytanie nr 3 dot. pkt. 4.1 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem 

zgodnym z normą PN-EN 14214 (lub równoważną), co winno być  potwierdzone stosownym 

dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia (dokument 

wymagany przy odbiorze pojazdu )” 

 

Norma PN-EN 14214 mówi między innymi o 100% biopaliwach. Z naszej wiedzy wynika ,że 

nie ma możliwości spalania 100% biopaliw w silnikach EUROVI. 

Czy zamawiający dopuści zamiast Normy PN-EN 14214, aby oferowane pojazdy mogły być 

użytkowane na paliwach obecnie dystrybułowanych  na wszystkich stacjach paliw zgodnie z 

normą EN 590? 

 

Odp: Tak 

 

Pytanie nr 4 dot. pkt. 4.5 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga ”Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami na wszystkich osiach.” 

  

Czy zamawiający dopuści; „ hamulec ręczny załączany mechanicznie”? 

 

Odp: Tak 

 

 



 

Pytanie nr 5 dot. pkt. 4.6 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24v z biegunem ujemnym na masie  

                                   i dwuprzewodowa w przypadku w  zabudowie z tworzywa sztucznego” 

 

Zgodnie ze stanem naszej wiedzy nie ma możliwości wykonania w pełni instalacji jednoprzewodowej 

 Czy Zamawiający: „w  związku z czym dopuści inne alternatywne rozwiązania instalacji elektrycznej”? 

 

 

Odp: Tak pod warunkiem zachowania bieguna ujemnego na masie 

 

 

 

 

Pytanie nr 6 dot. pkt. 4.7 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.”  

Czy według :Zamawiającego główny wyłącznik prądu ma odłączyć zasilanie z akumulatorów 

dla całego  

                              pojazdu, czy też bez odłączenia urządzeń, które tego wymagają”? 

 

Odp: Główny włącznik prądu powinien odłączać wszystkie elementy pojazdu. Dopuszcza się 

by włącznik ten nie obejmował urządzeń wymagających „podtrzymania” zasilania dla 

prawidłowej eksploatacji pojazdu w czasie.  

 

 

 

Pytanie nr 7 dot. pkt. 4.10 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare,  

- błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000” 

 

„Czy  elementy plastykowe kabiny i podwozia zamontowane przez producenta (np. ozdobne, 

emblematy itp.) mogą zostać w kolorze naturalnym  producenta.”?  

 

Odp: Tak pod warunkiem, że nie obejmą one powierzchni pojazdu w sposób znaczący. 

Elementy podwozia takie jak wloty powietrza, atrapy itp. mogą pozostać w kolorze 

producenta. 

 

 

Pytanie nr 8 dot. pkt. 5.26 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga:” W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące 

urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: licznik motogodzin pracy autopompy” 

Czy Zamawiający dopuści: „licznik czasu pracy autopompy’/ 

 

Odp: Tak 

 

 

Pytanie nr 9 dot. pkt. 5.30 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga: ”Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite 

odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.”  



 

Czy Zamawiający:” dopuści aby odwodnienie było realizowane za pomocą dwóch  

dodatkowych zaworów odwadniających ale przy wykorzystaniu wszystkich innych stałych 

elementów samochodu”? 

 

Odp: Tak 

 

 

Pytanie nr 10 dot. pkt. 5.2 i 6.3 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga: ”Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na 

drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x450x250 mm, posiadająca oświetlenie 

wewnętrzne typu LED „ 

Natomiast w pkt 6.3, Zamawiający wymaga: Zamykana skrzynia z oświetleniem 

wewnętrznym na dachu pojazdu do przewożenia sprzętu.”  

 

Czy Zamawiający: ”ma na myśli dwie skrzynie zamontowane na dachu, czy to jest tylko 

jedna, ta sama skrzynia powtórzona w dwóch miejscach zapisu’? 

 

Odp: Zamawiający wymaga jednej skrzyni na dachu pojazdu. Jest to powtórzenie tego 

samego wymogu z wymiarami w jednym z nich. Wyjaśnienie odnosi się do wszystkich zadań.  

 

 

Pytanie nr 11 dot. pkt. 2.2 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” min. jedną lampę błyskową 360o– LED niebieską z tyłu pojazdu 

(dopuszcza się umieszczenie lampy w zabudowie pojazdu)”  

 

Czy Zamawiający zamiast pojedynczej lampy błyskowej 360º z tyłu pojazdu dopuści:” 

zamontowanie na ścianie tylnej pojazdu, w narożach  dwie lampy niebieskie po 2 lampy 

sygnalizacyjne z min 6 LED, w obudowie z poliwęglanu” ? 

 

Odp: Tak 

 

 

Pytanie nr 12 dot. pkt. 2.2 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” falę świetlną w technologii LED (kolor pomarańczowy; min. 8 

segmentów o mocy min. 3W każdy) zamontowaną z tyłu pojazdu”  

 

Czy Zamawiający dopuści: „zastosowanie fali świetlnej składającej się z 7 lamp „ ? 

 

Odp: Tak 

 

 

Pytanie nr 13 dot. pkt. 4.1 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem 

zgodnym z normą PN-EN 14214 (lub równoważną), co winno być potwierdzone stosownym 

dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia (dokument 

wymagany przy odbiorze pojazdu )” 

 

Norma PN-EN 14214 mówi między innymi o 100% biopaliwach. Z naszej wiedzy wynika ,że 

nie ma możliwości spalana 100% biopaliw w silnikach EUROVI. 



 

Czy zamawiający dopuści zamiast Normy PN-EN 14214, aby oferowane pojazdy mogły być 

użytkowane na paliwach obecnie dystrybułowanych  na wszystkich stacjach paliw zgodnie z 

normą EN 590? 

 

Odp: Tak 

 

 

Pytanie nr 14 dot. pkt. 4.1 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy 

min. 290 KM, spełniającym wymogi min. EURO 6”.  

 

Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał min 290 KM .Rozporządzenie MSWiA na które 

powołuje się Zamawiający nie wskazuje żadnych konkretnych mocy silników pojazdów, gdyż 

w procesie uzyskania świadectwo dopuszczenia do użytkowania badana jest dynamika 

pojazdu a nie ich moc?  

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd posiadający moc tylko o  5KM  

mniejszą od wymaganej tj. 285KM ? Proponowana różnica mocy nie będzie w żaden sposób 

odczuwalna dla potencjalnego użytkownika, a wyrażenie zgody  dostawy pojazdu z takim 

silnikiem doprowadzi do sytuacji zwiększenia konkurencyjności z jednoczesną możliwością 

otrzymania większej liczby ofert w przedmiotowym postępowaniu. ?  

 

Odp: Nie 

 

 

Pytanie nr15 dot. pkt. 4.5 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga ”Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami na wszystkich osiach.” 

  

Czy zamawiający dopuści; „ hamulec ręczny załączany mechanicznie”? 

 

Odp: Tak 

 

 

Pytanie nr 16 dot. pkt. 4.6 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24v z biegunem ujemnym na masie  

                                   i dwuprzewodowa w przypadku w  zabudowie z tworzywa sztucznego” 

 

Zgodnie ze stanem naszej wiedzy nie ma możliwości wykonania w pełni instalacji jednoprzewodowej 

 Czy Zamawiający: „w  związku z czym dopuści inne alternatywne rozwiązania instalacji elektrycznej”? 

 

 

Odp: Tak pod warunkiem zachowania bieguna ujemnego na masie 

Pytanie nr 17 dot. pkt. 4.7 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.”  

Czy według :Zamawiającego główny wyłącznik prądu ma odłączyć zasilanie z akumulatorów 

dla całego  

                              pojazdu, czy też bez odłączenia urządzeń, które tego wymagają”? 

 

Odp: Główny włącznik prądu powinien odłączać wszystkie elementy pojazdu. Dopuszcza się 

by włącznik ten nie obejmował urządzeń wymagających „podtrzymania” zasilania dla 

prawidłowej eksploatacji pojazdu w czasie. 



 

 

Pytanie nr 18 dot. pkt. 4.10 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare,  

- błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000” 

 

„Czy  elementy plastykowe kabiny i podwozia zamontowane przez producenta (np. ozdobne, 

emblematy itp.) mogą zostać w kolorze naturalnym  producenta.”?  

 

Odp: Tak pod warunkiem, że nie obejmą one powierzchni pojazdu w sposób znaczący. 

Elementy podwozia takie jak wloty powietrza, atrapy itp. mogą pozostać w kolorze 

producenta. 

 

 

 

Pytanie nr 19 dot. pkt. 5.26 zał załącznika nr 2g,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga:” W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące 

urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: licznik motogodzin pracy autopompy” 

Czy Zamawiający dopuści: „licznik czasu pracy autopompy’/ 

 

Odp: Tak. 

 

 

Pytanie nr 20 dot. pkt. 5.30 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga: ”Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite 

odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.”  

Czy Zamawiający:” dopuści aby odwodnienie było realizowane za pomocą dwóch  

dodatkowych zaworów odwadniających ale przy wykorzystaniu wszystkich innych stałych 

elementów samochodu”? 

 

Odp: Tak. 

 

 

Pytanie nr 21 dot. pkt. 5.2 i 6.3 zał załącznika nr 2f,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga: ”Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na 

drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x450x250 mm, posiadająca oświetlenie 

wewnętrzne typu LED „ 

Natomiast w pkt 6.3, Zamawiający wymaga: Zamykana skrzynia z oświetleniem 

wewnętrznym na dachu pojazdu do przewożenia sprzętu.”  

 

Czy Zamawiający: ”ma na myśli dwie skrzynie zamontowane na dachu, czy to jest tylko 

jedna, ta sama skrzynia powtórzona w dwóch miejscach zapisu’? 

 

Odp: Zamawiający wymaga jednej skrzyni na dachu pojazdu. Jest to powtórzenie tego 

samego wymogu z wymiarami w jednym z nich. Wyjaśnienie odnosi się do wszystkich zadań.  

 

 

 

 

 

 



 

Pytanie nr 22 dot. pkt. 2.2 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” min. jedną lampę błyskową 360o– LED niebieską z tyłu pojazdu 

(dopuszcza się umieszczenie lampy w zabudowie pojazdu)”  

 

Czy Zamawiający zamiast pojedynczej lampy błyskowej 360º z tyłu pojazdu dopuści:” 

zamontowanie na ścianie tylnej pojazdu, w narożach  dwie lampy niebieskie po 2 lampy 

sygnalizacyjne z min 6 LED, w obudowie z poliwęglanu” ? 

 

Odp: Tak.  

 

 

Pytanie nr 23 dot. pkt. 2.2 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” falę świetlną w technologii LED (kolor pomarańczowy; min. 8 

segmentów o mocy min. 3W każdy) zamontowaną z tyłu pojazdu”  

 

Czy Zamawiający dopuści: „zastosowanie fali świetlnej składającej się z 7 lamp „ ? 

 

Odp: Tak.  

 

 

Pytanie nr 24 dot. pkt. 4.1 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem 

zgodnym z normą PN-EN 14214 (lub równoważną), co winno być potwierdzone stosownym 

dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia (dokument 

wymagany przy odbiorze pojazdu )” 

 

Norma PN-EN 14214 mówi między innymi o 100% biopaliwach. Z naszej wiedzy wynika ,że 

nie ma możliwości spalana 100% biopaliw w silnikach EUROVI. 

Czy zamawiający dopuści zamiast Normy PN-EN 14214, aby oferowane pojazdy mogły być 

użytkowane na paliwach obecnie dystrybuowanych  na wszystkich stacjach paliw zgodnie z 

normą EN 590? 

 

Odp: Tak.  

 

 

Pytanie nr 25 dot. pkt. 4.5 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga ”Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami na wszystkich osiach.” 

  

Czy zamawiający dopuści; „ hamulec ręczny załączany mechanicznie”? 

 

Odp: Tak.  

 

 

Pytanie nr 26 dot. pkt. 4.6 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24v z biegunem ujemnym na masie  

                                   i dwuprzewodowa w przypadku w  zabudowie z tworzywa sztucznego” 

 

Zgodnie ze stanem naszej wiedzy nie ma możliwości wykonania w pełni instalacji jednoprzewodowej 

 Czy Zamawiający: „w  związku z czym dopuści inne alternatywne rozwiązania instalacji elektrycznej”? 

 



 

 

 

Odp: Tak pod warunkiem zachowania bieguna ujemnego na masie 

 

Pytanie nr 27 dot. pkt. 4.7 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga: „Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.”  

Czy według :Zamawiającego główny wyłącznik prądu ma odłączyć zasilanie z akumulatorów 

dla całego pojazdu, czy też bez odłączenia urządzeń, które tego wymagają”? 

 

Odp: Główny włącznik prądu powinien odłączać wszystkie elementy pojazdu. Dopuszcza się 

by włącznik ten nie obejmował urządzeń wymagających „podtrzymania” zasilania dla 

prawidłowej eksploatacji pojazdu w czasie. 

 

Pytanie nr 28 dot. pkt. 4.10 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ  

Zamawiający wymaga:” Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare,  

- błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000” 

 

„Czy  elementy plastykowe kabiny i podwozia zamontowane przez producenta (np. ozdobne, 

emblematy itp.) mogą zostać w kolorze naturalnym  producenta.”?  

 

Odp: Tak pod warunkiem, że nie obejmą one powierzchni pojazdu w sposób znaczący. 

Elementy podwozia takie jak wloty powietrza, atrapy itp. mogą pozostać w kolorze 

producenta. 

 

 

Pytanie nr 29 dot. pkt. 5.26 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga:” W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące 

urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: licznik motogodzin pracy autopompy” 

Czy Zamawiający dopuści: „licznik czasu pracy autopompy’/ 

 

Odp: Tak  

 

 

Pytanie nr 30 dot. pkt. 5.30 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga: ”Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite 

odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.”  

Czy Zamawiający:” dopuści aby odwodnienie było realizowane za pomocą dwóch  

dodatkowych zaworów odwadniających ale przy wykorzystaniu wszystkich innych stałych 

elementów samochodu”? 

 

Odp: Tak. 

 

 

Pytanie nr 31 dot. pkt. 5.2 i 6.3 zał załącznika nr 2k,  do SIWZ 

Zamawiający wymaga: ”Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na 

drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x450x250 mm, posiadająca oświetlenie 

wewnętrzne typu LED „ 

Natomiast w pkt 6.3, Zamawiający wymaga: Zamykana skrzynia z oświetleniem 

wewnętrznym na dachu pojazdu do przewożenia sprzętu.”  

 



 

Czy Zamawiający: ”ma na myśli dwie skrzynie zamontowane na dachu, czy to jest tylko 

jedna, ta sama skrzynia powtórzona w dwóch miejscach zapisu’? 

 

Odp: Zamawiający wymaga jednej skrzyni na dachu pojazdu. Jest to powtórzenie tego 

samego wymogu z wymiarami w jednym z nich. Wyjaśnienie odnosi się do wszystkich zadań.  

 

 
Odp: Prawidłową wartością i wymaganą przez Zamawiającego jest 1850 mm. 
Wymaganie to jest stosowane do wszystkich zadań. 
 

 
Odp: Tak 

 

 
Odp: Zamawiający nie wymaga stałego miejsca mocowania koła zapasowego. Określenie 

miejsca do przewozu awaryjnego przewidywało możliwość przewiezienia takiego koła na 

krótkich odległościach z konsekwencją utraty parametrów pojazdu takich jak np. wysokość. 

Poprzednie odpowiedzi dotyczące części zadań stanowiące jednocześnie modyfikacje 

zezwoliły na dostarczenie koła „luzem” bezm miejsca w pojeździe na jego awaryjne 

przewożenie.   

 

 

 



 

 

Odp: Poprzednie modyfikacje w tym zakresie dopuściły brak spełnienia normy. 
 

 
 

Odp: Z uwagi na ewentualne trudności wykonawców w oferowaniu wymaganego agregatu 

Zamawiający dla wszystkich zadań, w których agregat znajduje się na wyposażeniu pojazdu 

w zakresie wymagań dla agregatu zostają określone jako: 

Agregat prądotwórczy.  O mocy maksymalnej min AC 230 V - 2,5 kW, nominalnie AC 230V 

- 2 kW, Prąd znamionowy min - 9 A, Wymiary i masa dostosowane do skrytki w pojeździe , 

Silnik benzynowy czterosuwowy, Rozruch ręczny lub elektryczny, Czas pracy na pełnym 

zbiorniku h - min 2,5 

 

 

 
 

Odp: Tak 
 

 
Odp: Zagadnienie wyjaśnione w poprzednich modyfikacjach 
 

 
 

Odp: Tak ale jedynie dla zadania 4 (modyfikacja dotyczy jedynie załącznika 2d do 
SIWZ) 
 



 

 
 

Odp: Tak 
 

 
 

Odp: Nie 

 
 

Odp: Nie 
 

 




