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Łubniany, dnia 05.08.2014r. 

 

ZP.271.OSP.1.A.2014 

                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  

                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl  

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31-07-2014r. oraz 01.08.2014r. wpłynęły prośby                 

o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

 

Treść zapytań jest następująca: 

 

Pakiet 1: 

 
Pakiet 2: 

 

Pytanie nr 1  
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 2.3 i 2.5 załącznika nr 6 do SIWZ). 

Wszystkie podwozia wyprodukowane po 1 stycznia 2014r. obligatoryjnie muszą być  

"Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, 

ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4" 

http://www.bip.lubniany.pl/
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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. 

Pytanie nr 2  
Zamawiający wymaga by pojazd posiadał silnik o mocy min. 220 kW (punkt 2.2 załącznika nr 6 

do SIWZ).  Czy Zmawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 217kW, a więc różniący się od 

wymaganego jedynie o 3kW, co nie będzie miało istotnego wpływu na walory użytkowe 

pojazdu, a pozwoli za to na złożenie ofert przez większą liczbę producentów?  

Pytanie nr 3  
Zamawiający wymaga zamontowania w kabinie sygnalizacji otwarcia skrytek i podestów oraz 

sygnalizacji wysunięcia masztu z alarmem dźwiękowym i słownym (punkt 2.10 załącznika nr 6 

do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści sygnalizację otwarcia skrytek i podestów oraz wysunięcia 

masztu bez alarmu słownego? Jednocześnie prosimy, by Zamawiający doprecyzował i wyjaśnił 

o jakim alarmie słownym mówi treść powyższego zapisu?  

Pytanie nr 4  
Zamawiający wymaga by na dachu kabiny zamontowana była nadbudowa z zamontowaną lampą 

zespoloną z napisem „STRAŻ” – z głośnikiem i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED oraz 

zamontowane dwie lampy dalekosiężne (punkt 2.11 załącznika nr 6 do SIWZ). Nie ma 

logicznego ani technicznego uzasadnienia dla tak postawionych wymagań, gdyż takie 

rozwiązanie w żaden sposób nie poprawia walorów użytkowych pojazdu pożarniczego, a ma na 

celu jedynie ograniczenie ilości wykonawców mogących złożyć ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu. Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za układ równoważny 

zamontowanie belki zespolonej z napisem STRAŻ bezpośrednio na dachu kabiny, bez 

dodatkowej nadbudowy? Prosimy również Zamawiającego o doprecyzowanie, w którym miejscu 

mają być zamontowane wymagane lampy dalekosiężne?  

Pytanie nr 5  
Zamawiający wymaga by na ścianie tylnej pojazdu były umieszczone wyprofilowane dwie 

lampy niebieskie lub układ równoważny (punkt 2.11 załącznika nr 6 do SIWZ). Czy 

Zamawiający uzna za układ równoważny dwie lampy niebieskie zamontowane w tylnych 

narożach lub na tylnej ścianie zabudowy jednak nie wyprofilowane?  

Pytanie nr 6  
Zamawiający wymaga by zabudowa była wykonana w całości z materiałów kompozytowych 

(punkt 3.1 załącznika nr 6 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści wykonanie zabudowy                       

z materiału odpornych na korozję innych niż kompozytowe, takich jak stal nierdzewna                         

i aluminium?  

Pytanie nr 7  
Zamawiający wymaga by pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana była osłona 

ochronno- maskująca (punkt 3.1 załącznika nr 6 do SIWZ). Rozwiązanie takie nie wpływa                 

w żaden sposób na zwiększenie wartości parametrów użytkowych pojazdu, a jest jedynie 

elementem estetycznym, zwiększającym dodatkowo koszt pojazdu, co wobec jedynego 

kryterium wyboru ofert jakim jest cena nie może zostać zlekceważone. Czy wobec powyższego 

Zamawiający dopuści pojazd bez osłony ochronno-maskującej?  
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Pytanie nr 8  
Zamawiający wymaga żeby oświetlenie pola pracy składało się z lamp bocznych do oświetlenia 

dalszego pola pracy (min. 3szt. na stronę) i zewnętrznych listew LED zamontowanych nad 

żaluzjami, do oświetlenia pola przy pojeździe (punkt 3.5 załącznika nr 6 do 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 1m 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? 

Pytanie nr 9  
Zamawiający wymaga zbiornika wody o pojemności min. 4m³ wykonanego z materiałów 

kompozytowych (punkt 3.14 załącznika nr 6 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści zbiornik               

o pojemności 3,5m³ wykonany z materiałów kompozytowych, którego pojemność pozwala na 

prowadzenie akcji gaśniczej tylko nieznacznie krócej w stosunku do zbiornika o pojemności 

4m³?  

Pytanie nr 10  
Zamawiający wymaga autopompy dwuzakresowej o wydajności min. 3500 l/min przy ciśnieniu 

8 bar oraz 400 l/min przy ciśnieniu 40 (punkt 2.20 załącznika nr 1 do SIWZ).  

Tak określony wymóg wydaje się zupełnie niemożliwy do logicznego wyjaśnienia i, jak 

mniemamy, wynika wyłącznie z faktu utrudnienia dostępu do uzyskania zamówienia innym 

firmom. Wedle normy autopompy klasyfikuje się jako A16, A24 lub A32, co w najprostszym 

tłumaczeniu oznacza nominalną wydajność na poziomie odpowiedni 1600, 2400 lub 3200 l/min, 

tak więc określenie wymogu na poziomie 3500 l/min wydaje się niczym innym jak celową 

manipulacją w celu utrudnienia uczciwej konkurencji. Kolejnym zapisem świadczącym o tym, 

że wymagana wydajność pompy na poziomie 3500 l/min. nie ma praktycznego zastosowania,              

a jest jedynie próbą ograniczenia dostępu konkurencji jest wymagane przez Zamawiającego 

działko DWP 16 o wydajności 1600 l/min., która w odniesieniu do wydajności pompy jest 

znacznie mniejsza. Dlaczego Zamawiający nie wymaga zatem działka o większej wydajności 

dostosowanej do wydajności pompy? Czy Zamawiający mając powyższe na uwadze dopuści 

zaproponowanie autopompy o wydajności na stopniu niskiego ciśnienia wynoszącej min. 2550 

l/min.? 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 143 poz. 1002) z późn. zmianami i w zupełności wystarcza do 

zasilania wymaganej przez Zamawiającego 1 linii szybkiego natarcia i skutecznego prowadzenia 

akcji gaśniczej.  

Pytanie nr 11  
Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowane było odpowiednio: 

załączenie/wyłączenie autopompy, włącznik/wyłącznik silnika pojazdu, (punkt 3.25 załącznika 

nr 6 do SIWZ). Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w przedziale autopompy 

zamontowany jest tylko wyłącznik silnika oraz autopompy bez włącznika autopompy                          

i włącznika silnika pojazdu? 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 oraz autopompy w przedziale obsługi tłumaczyć można 

koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania 

środków gaśniczych), o tyle ponowne 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 oraz włącznika autopompy powodować będzie,               



4 

 

 

 

 

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. Dodatkowo zdublowanie tego rozwiązania do przedziału autopompy wymaga 

zamontowania skomplikowanego sytemu sterowania co jest bardzo trudne ze względu na 

rozwiązania techniczne, a jednocześnie nie pozostanie bez wpływu na ostateczną cenę 

proponowanego samochodu.  

Pytanie nr 12  
Zamawiający wymaga aby maszt oświetleniowy wyposażony był w głowicę z czterema lub 

dwoma reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o mocy strumienia światła min. 12000 

lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V (punkt 3.29 Załącznika nr 6 

do SIWZ). Zgodnie z wytycznymi standaryzacji dla pojazdu klasy średniej moc strumienia 

masztu oświetleniowego powinna wynosić 30 000 lumenów. Czy w związku z powyższym 

Zamawiający wymaga masztu oświetleniowego o mocy strumienia świetlnego zgodnej ze 

standaryzacją, wynoszącej 30 000 lumenów?  Czy Zamawiający dopuści sterowanie masztem za 

pomocą pilota przewodowego? 

 

Pakiet 3: 

 

 
 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 
 

    Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 

rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie 

internetowej www.bip.lubniany.pl.  

 

Stanowisko Zamawiającego: 

 

Pakiet 1 

 

Odpowiedź 1 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wykonawca winien zaoferować fabrycznie nowy 

pojazd, z bieżącego roku tj. 2014. 

 

Odpowiedź 2 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający planuje zakup pojazdu 

wyprodukowanego w całości w 2014r. 

 

Odpowiedź 3 

Nie, zamawiający nie dopuszcza silnika o mniejszej mocy, obowiązuje zapis SIWZ. 

 

Odpowiedź 4 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiany pojazd bojowy nie będzie uczestniczył 

tylko w akcjach na drogach asfaltowych, lecz również po drogach nie utwardzonych, 

gruntowych oraz po bezdrożach np. łąki, lasy. W każdym przypadku zastosowanie tylnej osi               

z podwójnym ogumieniem powoduje zmniejszenie nacisków jednostkowych na powierzchni 

styku opony z podłożem.  

 

Odpowiedź 5 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Odpowiedź 6 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane                            

z materiałów kompozytowych. 

 

Odpowiedź 7 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny 

ograniczać powierzchni siedziska. 

http://www.bip.lubniany.pl/
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Odpowiedź 8 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Pojazd powinien być wyposażony w zbiornik wody 

o pojemności min. 4m
3
. 

 

Odpowiedź 9 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wymagane zamontowanie autopompy 

dwuzakresowej. 

 

Pakiet 2 

Odpowiedź 1 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wykonawca winien zaoferować fabrycznie nowy 

pojazd z bieżącego roku tj. 2014, spełniający normę emisji spalin EURO 6. 

 

Odpowiedź 2 

Tak, zamawiający dopuszcza silnik o mocy 217 KW. 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający wymaga alarmu słownego o treści:  

otwarte żaluzje, otwarte podesty, wysunięty maszt. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający dopuszcza układ równoważny spełniający opisana funkcjonalność, obowiązek 

udowodnienia równoważności leży po stronie wykonawcy. Lampy dalekosiężne zamontowane  

w nakładce kompozytowej na dachu. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający dopuszcza zamontowanie w tylnych narożach balustrad, dwóch specjalnych lamp 

niebieskich. 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.  

 

Odpowiedź 7 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.  

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.  

 

Odpowiedź 9 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu                  

w zbiornik wody o pojemności min. 4m
3
. Nie dopuszcza się dostarczenia przedmiotu 

zamówienia wg niższych parametrów od żądanych. 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający wymaga zamontowania autopompy dwuzakresowej zgodnie z opisem SIWZ.  

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający uważa że rozwiązanie wskazane znacznie 

ułatwia i przyspiesza  prowadzenie działań gaśniczych. Zamawiający nie przewiduje komplikacji 

w obsłudze. Ponadto wykonawca jest zobligowany do przeszkolenia użytkowników w zakresie 

prawidłowej eksploatacji pojazdu i zamontowanego wyposażenia. 

 



7 

 

 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza wyższe 

parametry strumienia świetlnego. 

 

Pakiet 3 

Odpowiedź 1 

Nie, zamawiający nie dopuszcza silnika o mniejszej mocy, obowiązuje zapis SIWZ. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.  

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równorzędnych dla skrzyni 6 biegowej                  

lub automatycznej. Lecz wymaga max. skrzynie 6 biegową + wsteczny, ze względów 

praktycznych, ponieważ kierujący pojazdami posiadają odpowiednie kwalifikacje, lecz nie 

prowadza pojazdów ciężarowych zawodowo, w tym przypadku skrzynia 6 biegowa jest lepsza     

w eksploatacji. 

 

Odpowiedź 4 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Podstawową zaletą zawieszeń na resorach jest ich 

niezawodność, szczególnie podczas eksploatacji w różnych warunkach terenowych. Resory 

posiadają dużo większa odporność na uszkodzenia mechaniczne i przeciążenia pojazdu. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający dopuszcza układ równoważny spełniający opisana funkcjonalność, obowiązek 

udowodnienia równoważności leży po stronie wykonawcy. Lampy dalekosiężne zamontowane  

w nakładce kompozytowej dachu. 

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a.              

                                                                                                                Prezes OSP Łubniany 

                                                                                                               Mariusz Szeląg 


