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Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 30.07.2015 r.

(Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z  napędem 4x4  dla jednostki OSP  w Siedlisku)

1. Zamawiający  wymaga  by  pojazd,  podwozie  samochodu  spełniało  wymogi 
EURO 5 z możliwością rejestracji na podstawie ministerialnej listy odstępstw.
Zwracamy uwagę, że możliwość rejestracji samochodów z silnikiem EURO 5 
na  podstawie  ministerialnej  listy  odstępstw  była  możliwa  tylko  i  wyłącznie 
do  30.06.2015  r.  Obecnie  nie  ma  możliwości  zarejestrowania  nowego 
samochodu z silnikiem EURO 5.
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  wykreślenie  tego  zapisu  na  rzecz 
samochodów  z  silnikami  EURO  6,  które  spełniają  w  stopniu  wyższym 
wymagania  dotyczące  czystości  spalin.  Zmiana  taka  oraz  dopuszczenie 
silników EURO spowoduje, ze w ogóle będzie możliwość złożenia oferty oraz 
realizacji przedmiotowego zamówienia.
Odp.  Zamawiający  zmienił  treść  specyfikacji  w  zakresie  standardów  
emisji spalin na normę EURO 6.

2. Zamawiający wymaga by wylot spalin nie był umieszczony po lewej stronie 
pojazdu,  pomiędzy  osiami,  przystosowany  do  podpięcia,  do  systemy 
odprowadzania spalin.
Czy  Zamawiający  dopuści  pojazd,  w  którym  wylot  spalin  będzie 
wyprowadzony do góry wzdłuż tylnej ściany kabiny, bez możliwości podpięcia 
do systemu odprowadzania spalin? Rozwiązanie takie jest bardzo funkcjonale 
i  znacznie  podwyższa  możliwość  poruszania  się  samochodu  w  terenie 
jednocześnie nie ograniczając innych ważnych parametrów samochodu. 
Odp.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  możliwość  zastosowania  układu 
wydechowego pojazdu, zaproponowanego przez wykonawcę.

3. W dokumentacji jest zapis, że Obowiązkiem Zamawiającego jest zapłacenie 
wykonawcy wynagrodzenia w kwocie …...... zł, powiększonej o 8% podatku 
VAT.
Natomiast  w formularzu oferty w punkcie 1 Zamawiający wymaga podania 
ceny netto oraz wartość podatku VAT 23%. Zwracamy uwagę zamawiającego, 
ze stawka podatku VAT dla produktów przeznaczonych dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej  wynosi  obligatoryjnie  8%  i  nie  może  być  zmieniona. 
Zwracamy  się  zatem  do  Zamawiającego  o  ujednolicenie  w  dokumentacji 
przetargowej  stawki  VAT  dla  przedmiotu  zamówienia  i  określenie  jej  na 
poziomie 8%.
Odp.  Zamawiający ujednolicił stawkę VAT w dokumentacji przetargowej 
do poziomu 8%.



4. Zamawiający wymaga by wysokość samochodu wynosiła maksymalnie 3200 
mm przy jednoczesnym wykonaniu mocowań do drabiny typu D10W.
Zwracamy  uwagę  zamawiającego,  że  średnia  wysokość  samochodów 
pożarniczych  w  tej  klasie  wynosi  ok.  3200  mm bez  mocowań dla  drabiny 
D10W. Mocowania oraz drabina podnoszą wysokość do całkowitą pojazdu o 
ok.  100  mm.  Oczywiste  jest,  że  zachowanie  wymaganej  wysokości  z 
mocowaniami oraz drabiną typu D10W jest niemożliwe do spełnienia. Innym 
rozwiązaniem jest zastosowanie mocowań dla drabiny typu DNW3080, które 
nie zwiększają wysokości całkowitej pojazdu. 
Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści by maksymalna wysokość 
samochodu z mocowaniami dla drabiny D10W wynosiła maksymalnie 3300 
mm?
Czy  zamawiający  dopuści  zastosowanie  mocowań  dla  drabiny  typu 
DNW3080?
Zamawiający już raz udzielił odpowiedzi negatywnej na podobne pytanie, ale 
jednocześnie informujemy, że dopuszczenie takiego rozwiązania spowoduje, 
iż  możliwym będzie  złożenie  jakiejkolwiek  ważnej  oferty  w przedmiotowym 
postępowaniu.
Odp.  W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  Zamawiający 
określił maksymalną wysokość całkowitą pojazdu na 3200 mm. Wartość 
ta  wynikała  z  wysokości  bramy  wjazdowej  do  garażu,  w  którym 
przechowywany będzie pojazd. 
Z  kolei  wymóg  zastosowania  w  pojeździe  mocowań  do  drabiny  typu 
D10W, podyktowany był zasobami sprzętowymi jednostki, która będzie 
korzystała z samochodu.
W  związku  z  informacją  wykonawcy,  iż  niemożliwe  jest  zachowanie 
maksymalnej  wysokości  całkowitej  w  granicach  3200  mm,  przy 
jednoczesnym  zastosowaniu  mocowań  dla  drabiny  tupu  D10W, 
zamawiający  informuje, że  dopuszcza  wyposażenie  pojazdu 
w mocowania  drabiny  typu  DNW3080  pod  warunkiem,  że  wykonawca 
wraz z pojazdem dostarczy drabinę typu DNW3080.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Zamawiający przedłuża okres składania ofert do dnia 

05.08.2015 r., do godz. 10.00.
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