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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego:
„Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA

5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęło  pytanie  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z mocowaniem aparatu dowódcy 
wykonanym za fotelem w kabinie, a nie w formie mocowania zintegrowanego z oparciem 
fotela?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez fotela ze zintegrowanym oparciem dla
dowódcy pod warunkiem takiego zamontowania aparatu, który będzie umożliwiał samodzielne
założenie aparatu przez dowódcę podczas dojazdu do miejsca zdarzenia i nie będzie kolidował
z zabudową półkową przestrzeni pomiędzy kierowcą i dowódcą a załogą. 

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z drzwiami kabiny zamykanymi 
jednym kluczem jednak bez centralnego zamka?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez centralnego zamka.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z siedzeniami dla załogi w tylnej części
kabiny wykonanymi w formie ławki, a nie niezależnych foteli?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z siedzeniami dla załogi w formie ławki.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na dostarczenie pojazdu z klimatyzowaną kabiną i  szybami
otwieranymi elektrycznie jednak bez szyberdachu?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez szyberdachu.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania dla koła zapasowego
(koło zapasowe stanowi część dostawy)?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przedziałem autopompy zamykanym
żaluzją, a nie klapą - czyli samochodu zgodnego ze wzorcem badanym s CNBOP na podstawie
którego zostało wydane świadectwo dopuszczenia?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z przedziałem autopompy zamykanym
żaluzją.



Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody wykonanym ze
stali nierdzewnej?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody wykonanym ze stali
nierdzewnej.

Pytanie nr 8
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczenie  pojazdu  z  masztem  oświetleniowym
sterowanym tylko z pilota przewodowego?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z masztem oświetleniowym sterowanym z
pilota przewodowego. 

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru
czyli zgodnie z zapisami punktu 4 opisu przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru.
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