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Pytania z dnia 18.09.2Ot7r wrazz udzielonymi odpowiedziami

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zakup

nowego lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego , ratowniczo -gaśniczego na podwoziu z

napędem 4x2 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Zielonej.

Uprzejmie informuję, że w dniu 18.09.2O!7r wpłynęły pytania na które udzielamy odpowiedzi

dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

L. Czy Zamawiający dopuścizbiornik paliwa minimum 75 !? W związku ze zmianami norm emisji
spalin z Euro 5 na Euro 6 oraz wymuszeniem stosowania dodatkowych zbiorników pĘnu '

AdBlue pojazdy zostały wyposażone standardowo w zmniejszone zbiorniki paliwa.
Dopuszczenie tego rozwiązania umożIiwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców a co
za tym idzie zwiększy konkurencyjność postępowania.

ż. Czy Zamawiający dopuści kolor czerwony zbliżony do RAL 3000?

Zgodnie z Rozpotządzeniem Ministra Infrastruktary z dnia 31 grudnia 2012 toku §27

pkt. 1 ,,Pojazd, samochodowy straży pożarnej-pożarniczy, ... powinien mieĆ barwę

czerwieni sygnałowej"

3. Czy Zamawiający dopuści samochód przystosowany do przewozu 5 osób w układzie 1+1+3?

Zmniejszenie ilości osób zwiększa ładowność pojazdu w rozumieniu technicznym - tym samym

umożliwia zabranie większej ilości sprzętu.

4. Czy Zamawiający dopuści pojazd z szybami stałymi w ty!nych drzwiach?
Pojazd wyposażony jest w klimatyzację i odsuwane szyby w drzwiach przednich.

5. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w radio samochodowe z zestawem
głośnomówiącym bluetooth, gniazdem AUX, USB, iPod i odczytem MP3, sterowanvm z

kierownicv bez czytnika CD?

6. Czy Zamawiający dopuści światła do iazdy dziennej halogenowe?

7. Czy Zamawiający dopuści pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne zabudowy z laminatu?

8. Czy Zamawiający dopuścidługość zabudowy minimum 2300 mm?

9. Czy Zamawiający dopuści rolety boczne o szerokości 1000mm?

10. Czy zamawiający dopuści pojazd na oponach letnich + dodatkowy komplet opon zimowych?

11. Czy Zarnawiający dopuści zbiornik wody minimum 200litrów?

12. Czy Zamawiający dopuści pojazd, bez orurowania przedniego zdetzaka?



ODPOWIEDZI

Ad,.L. Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa minimum 75 1.

Ad,.2. Zamawiająry dopuszcza kolor czerwony zbliżony do RAL 3000.

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza samochodu przystosowanego do przewozu 5 osób.

Ad.4.Zamawiaiący nie dopuszczapojazduz szybami stĄmi w Ęlnych drzwiach.

Ad.S. Zamawiaiący dopuszcza pojazd, wyposażony w radio samochodowe z zestawem

głośnomówiącym bluetooth, gniazdem AUX, USB, i Pod i odczytem MP3, §tefowanym z

kierownicy bez czytnika CD.

Ad.6. Zamawiający nie dopuszczaświateł halogenowych do jazdy dziennei.

Ad.7. Zamawiający nie dopuszcza pokrycia zewnętrznego i wewnętrznego zabudow z

laminatu.

Ad.8. Zamawiający nie dopuszcza długośćzabudovly minimum 2300 mm.

Ad.9. Zamawiający nie dopuszcza rolet bocznych o szerokości 1000 mm.

Ad.10. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu na oponach letnich + dodatkowy komplet

opon zimowych.

Ad.11. Zamawiający nie dopaszcza zbiornika wody minimum 200litrów.

Ad,.12. Zamawiaj ący nie dopuszcza poj azdu bez orurowania przedniego zderuaka.

Z poważaniem
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