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Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego znak: OSP.1.2021 pn. „Zakup średniego samochodu 
ratowniczo gaśniczego dla OSP Studzieniec” 
 
 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną wykonaną w 
technologii LED, zainstalowaną na dachu pojazdu i zabezpieczoną osłonami ochronnymi bez 
obudowy z poliwęglanu oraz bez nakładki kompozytowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zamawiający podtrzymuje 
zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego włącznika, 
umożliwiającego przeprowadzenie retransmisji radiowej z telefonu na system rozgłoszeniowy 
samochodu, umożliwiający podawanie dodatkowych komunikatów na zewnątrz samochodu 
poprzez Bluetooth na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zamawiający podtrzymuje 
zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego skrzynię biegów o ilości 
przełożeń 8+1? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zamawiający podtrzymuje 
zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez stałego mocowania koła 
zapasowego? Koło zapasowe zostanie dostarczone luzem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zamawiający podtrzymuje 
zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 



Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kołami pojedynczymi na wszystkich 
osiach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zamawiający podtrzymuje 
zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 6: 
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z napędem stałym na wszystkie osie, z 
blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej oraz blokadą mechanizmu różnicowego 
międzyosiowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zamawiający podtrzymuje 
zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3500 
l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zamawiający podtrzymuje 
zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 90 dni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. 

 
 

 

Kuziora Józef 

                              

Prezes OSP Studzieniec                                                                          
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