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       Modliborzyce, 03.06.2020 r. 

Zamawiający:  

OSP w Wierzchowiskach Pierwszych 

Wierzchowiska Pierwsze 153 

23-310 Modliborzyce  

NIP 862-158-37-52  

Regon 431209210 

   

Znak sprawy:  OSP/INW.271.1.1.2020 
 

 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej                       

w Wierzchowiskach Pierwszych”. 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną 

zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża 

zgodę na tego typu rozwiązanie. 

 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła 

zapasowego (koło zostanie dostarczone luzem)? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę 

na tego typu rozwiązanie. 

 

Pytanie 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego 

oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy od 

oświetlenia pola pracy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na tego typu 

rozwiązanie. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z odległością w kabinie 

pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą 

kabiny zespolonej wynoszącą 1 400 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na 
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dostarczenie pojazdu z odległością w kabinie pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu 

fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej wynoszącą 1 400 mm. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego 

otwartych podestów, żaluzji i wysuniętego masztu? W kabinie będzie zainstalowana 

skuteczna sygnalizacja świetlna informująca kierowcę i dowódcę. Odpowiedź: Zamawiający 

nie wyraża zgodę na tego typu rozwiązanie. 

 

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek 

wyłożoną blachą aluminiową anodowaną? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na 

tego typu rozwiązanie. Zabudowa powinna zostać wykonana zgodnie z opisem technicznym 

zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola 

pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na tego typu rozwiązanie. 

 

Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przelotową pierwszą 

skrytką zabudowy jednak o prześwicie przelotu wynoszącym 680 mm? Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie. 

 

Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych 

na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na 

etapie realizacji? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na tego typu rozwiązanie. 

 

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z relingiem dachowym 

o wysokości całkowitej nie przekraczającej 100 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża 

zgody na tego typu rozwiązanie. 

 

Zamawiający informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmian. 

 

Andrzej Latus 

 
Prezes 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

W Wierzchowiskach Pierwszych 


