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WYKONAWCY WSZYSCY 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dla przetargu nieograniczonego na „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoszowicach”. W związku z otrzymanym przez 

Zamawiającego w dniu 08.07.2020 r. pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 t.j.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie 1. 

Czy zamawiający dopuści samochód fabrycznie nowy ale z 2019 roku z zabudową z 2020 gdzie po rejestracji 

samochodu będzie figurował jako nowy z 2020r? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza samochodu zabudowanego na podwoziu z 2019 r. 

 

Pytanie 2. 

Czy zamawiający dopuści samochód z rozstawem osi min. 3750mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza samochodu z rozstawem osi min. 3750 mm. 

 

Pytanie 3. 

Czy zamawiający dopuści samochód ze zbiornikiem paliwa min. 70l? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza samochodu ze zbiornikiem paliwa min. 70 l. 

 

Pytanie 4. 

Czy zamawiający dopuści samochód gdzie rama pośrednia jest aluminiowa? 

Odpowiedź 

Przy zachowaniu wszelkich parametrów wytrzymałościowych Zamawiający dopuszcza samochód  

z aluminiową ramą pośrednią. 

 

Pytanie 5. 

Czy zamawiający dopuści samochód ze skrytkami bocznymi o szerokości min. 1200mm i 1700 a tylna                

o szerokości min. 1000mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza samochodu ze skrytką tylną  

o szerokości min. 1000 mm.  

 

Pytanie 6. 

Czy zamawiający dopuści samochód z zaworem opróżniania zbiornika manualnym nie elektrycznym? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza samochodu z manualnym zaworem opróżniania zbiornika.  

 

Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. 



Wyjaśnienie treści SIWZ nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym. 

Działając zgodnie z zapisem SIWZ rozdział 18, pkt 18.3, Zamawiający odpowiadając na otrzymane 

zapytanie za pomocą e-mail żąda od Wykonawcy potwierdzenia faktu otrzymania odpowiedzi. 
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