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Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 dla OSP Leszczyny

Informacja na pytania jakie wpłynęły od wykonawcy odnośnie ww. przetargu
na podst. art. 284 ust. 2 ustawy Pzp

Do wszystkich wykonawców 

1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by 4 miejsca dla załogi wyposażone były w dwupunktowe pasy
bezpieczeństwa?
Nie. Zamawiający podtrzymuje  zapis SWZ o trzypunktowych bezwładnościowych pasach bezpieczeństwa
dla wszystkich miejsc. Rozwiązanie jest powszechne, stosowane u wielu producentów i bezpieczniejsze od
pasów dwupunktowych.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądana wysokością maksymalną, jednak
z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 3286 mm?
Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ i ze względu na posiadane warunki garażowe wymaga by rzeczywista
wysokość maksymalna pojazdu z drabiną trzyprzęsłową wynosiła 3200 mm oraz żeby pojazd posiadał ważne
świadectwo  dopuszczenia  do  użytkowania  w  ochronie  przeciwpożarowej  na  terenie  Polski  wydane  na
podstawie  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20.  czerwca  2007r.  w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143,
poz. 1002, z późn. zm.)
3.  Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 8257 mm?
Nie.  Zamawiający  podtrzymuje  zapis  SWZ i  ze  względu  na  posiadane  warunki  garażowe  wymaga  by
maksymalna długość całkowita pojazdu nie przekroczyła 8200 mm.
4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Zamawiającym na
etapie realizacji (dot. 3.3 OPZ)?
Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ i będzie wymagał  na etapie realizacji wszystkich wymienionych w
pkt. 3.3 OPZ uchwytów, półek i mocowań oraz zamocowania dostarczonego przez Zamawiającego sprzętu
(pkt. 4.1 OPZ).
5.   Czy,  z  uwagi  na  posiadane  zaplecze  i  możliwości  techniczne,  Zamawiający  wyrazi  zgodę  by
miejscem  ewentualnych  napraw  i  przeglądów  gwarancyjnych  przedmiotu  umowy  była  siedziba
Wykonawcy (dla zabudowy specjalnej) bądź ASO (dla podwozia)?
Tak. Adres serwisu najbliższego siedzibie Zamawiającego należy wpisać odpowiednio w pkt. 5.2 i  5.3 OPZ.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia oraz nie wymagają dodatkowego
czasu  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  tym  samym  termin  składania  ofert  nie  ulega
przedłużeniu. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
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