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Odpowiedzinazapytania do SIWZ - cz"I

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz"

U. 20 1 5, poz. 2164) Zamawiajqcy udziela odpowiedzi na zadane pytania o treSci;

Pytanie nr 1:
Dot.: pkt LI zalqcznika nr 8
Zamawiajqcy wymaga dostarczenia fabrycznie
podwoziu wyprodukowanym w 2016 roku.
Czy Zamawiajqcy dopuSci pojazd z zabudow4 wyprodukowan4 w 2016
nowym, nie uZywanym podwoziu wyprodukowanym w 2015 roku.

Odpowiedi na pytanie 1:
Nie,

Pytanie nr 2:
Dot.: pkt 2.3 zalqcznika nr 8

Zamawiajqcy wymaga by pojazd byl wyposazony w ogumienie pojedyncze na obu osiach, a
jednoczeSnie wymaga by posiadal ogumienie szosowo- terenowe.
Z wymagah wynika, 2e przedmiotem postgpowania jest dostawa pojazdu w klasie 2

uterenowionej, kt6ry z definicji przeznaczony jest do poruszania sig po drogach twardych i w
ograniczonym zakresie po za nimi. Pojazd wyposazony w pojedyncze kola na tylnej osi jest
mniej stabilny, mniej odpomy naprzechyly podczas jardy w zal<rgtach (wyzszy profil opony).
Maj4c powyzsze na uwadze zdecydowanie lepszym rczwiqzaniem bgdzie zakup pojazdu z
ogumieniem bh2nraczym tylnej osi, co zdecydowanie wplynie na bezpieczeristwo podczas
jazdy, daj4c pewniejsze prowadzenie i lepsze wyczucie pojazdu. W zwi4zku zlymwnosimy o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu wykonawc6w oferuj4cych pojazdy uterenowione z
ogumieniem bli2niaezym tylnej osi zbielnikiem uniwersalnym szosowo-terenowym.
Czy Zamawiaj4cy dopuSci kola pojedyncze osi przedniej i kota podw6jne (bli2niacze) na osi
tylnej zbrelntkiem uniwersalnym terenowo - szosowym?

Oclpowiedi na pytanie 2:
Zamawiajqcy dopuSci kola podw6jne (bliZniacze) na osi tylnej.

Pytanie nr 3:
Dot.: pkt 2.3 zalEcznika nr 8
Zamawiajqcy wymaga by pojazdbyl wyposazony w system centralnego pompowania k6l.
Czy Zamawiajqcy dopuSci zaoferowanie pojazdu bez systemu centralnego pompowania k61?

Odpowiedi na pytunie 3:
Tak.
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Pytanie nr 4:
Dot.: pkt 2.I2 zaLqcznika nr 8
Zamawiajqcy wymaga by przeSwit pod osiami pojazdu wynosil min. 380 mm.
Zgodnie z normE PN EN 1846-2 przeSwit dla samochod6w uterenowionych, kategorii 2
powinien byi nie mniejszy niz230mm.
Czy w zwiqzku z powyhszym Zamawraj4cy dopuszcza samoch6d, kt6rego prze5wit w
nqnilszympunkcie jest zgodny znormEi wynosi nie mniej niz280mm?

Odpowiedi na pytanie 4:
Zan'nwiaj4cy wymaga by przeSwit wynosil nie mniej niz 380mm z dopuszczeniem
zaoferowania mniejszego przeSwitu,lecz nie mniejszego ni2 300mm"

Pytanie nr 5:
Dot.: pkt 2.17 za\4cznika nr 8
Zamawiajqcy wymaga by rezerwa masy pojazdu przekraczal.a I\Yo.
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zaoferowanie pojazdu z rczerw4 masy na poziomie 3Yo zgodnie z
obowi4zuj 4cymi normami?

Odpowiedi na pytanie 5:
Zamawiaj4cy dopuSci rezerw1 na poziomie minimum 302.

Pytanie nr 6:
Dot.: pkt 2.I9 zaL4cznika nr 8
Zanawiajqcy wymaga by wylot spalin byl umieszczony z lewej strony pojazdu, pomigdzy
osiami"
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zaoferowanie pojazdu z wylotem spalin wyprowadzonym do g6ry,
wzd\u2 tylnej Sciany kabiny?

Odpowiedt na pytanie 6:
Tak,

Pytanie nr 7:
Dot.: pkt 2.27 zalycznika nr 8
Zamawrajqcy wyirraga ukladu hamulcowego z hamulcami bgbnowymi na wszystkich osiach,
Alternatyw4 dla hamulc6w bgbnowych s4 hamulce tarczowe posiadaj4ce duzo wyhszq
skutecznoSd hamowania od wymaganych przezZamawiajqcego hamulc6w bgbnowych, co dla
samochodu polarniczego jest bardzo waLnq cech4 zwtaszcza bior4c pod uwagg, 2e pojazdy
polarnicze poruszajq sig z du?ymi przySpieszeniami oraz z maksymalnymi prgdkoSciami.
Zastosowanie hamulc6w tarczowych poprawia bezpieczefstwo zar6wno samych stra2ak6w
jak i innych uczestnik6w ruchu.
Dopuszczenre przez Zamawiajqcego wskazanego rozwiEzania pozwoli na zlo2enie wigkszej
iloSci ofert, a co zatymrdzie wplynie na zmniejszenie ceny ofertowej pojazdu - co nie jest
bez znaczenra zwaLywszy na fakt, ze ZamawiajEcy sam okreSlil jako gl6wne kryterium
wyboru ofelty - najnihszq ceng oferowanego pojazdu.
Czy w zwrqzku z povtylszym Zamawiajqcy dopuSci wykonawc6w oferujqcych zabudowy
wykonane na podwoziachz hamulcami tarczowymi na obu osiach?

Odpowiedt, na pytanie 7:
Tak.

Pytanie nr 8:
Dot.: pkt 3"I2 zalqcznika nr 8
Zamawiaj4cy wymaga by pojazd byl wyposa2ony w zbiornik wody o pojemnoSci 3200 litr6w.



Czy Zarnawiaj4cy dopuSci zaoferowanie pojazdu ze zbtornil<iem wody o pojemnoSci 2500

litr6w?

Odpowiedi na pytanie 8:
Zamawiaj4cy wymaga by zbiornik wody mial minimum 3.000 litr6w.

Pytanie nr 9:
Dot.: pkt 3.30 zalycznika nr 8
Zamawiajqcy wymaga by pojazd byl wyposaZony w trzy szafl<i po kaZdej stronie.

Czy poprzez ten zapis naIe|y rozumiel, 2e zabudowa pojazdu powinna posiadad po 3 skrytki

sprzgtowe na kazdym boku zabudowY?

Odpowiedi na pytanie 9:
Tak, po 3 skrytki nakahdymboku zabudowy"

Pytunie nr I0:
Dot.: pkt 3.32 zaLqcznika nr 8
Zamawiaj4cy wymaga by pojazd posiadal instalacjg zraszaczowqzmin.6 zraszaczami.

Czy Zamawiajqcy dopuSci zaoferowanie pojazdu z instalacj a zraszaczow4 spelniai4cq

wymagania ZaNqcznika nl 2 od Rozporzqdzenia MSWiA z dwoma zraszaczami

umieszczonymi z przodu przed przedniq osi4 pojazdu i dwoma umieszczonymi pomigdzy

osiami pojazdu?

Odpowiedi na pytanie 10:
Zamawiajqcy dopuSci takze instalacjg z min" 4 zraszaczami - 2 z przodu przed przedni4 osiE

pojazdu i 2 pomigdzy osiami pojazdu.

Otrzymuj4:
1. strona internetowa Gminy Sk6rzec
2. ala


