
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 
 
Dotyczy: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla 
OSP Mszadla Nowa” 
 
Zapytanie 1 
 
Pytanie nr 1 
 
W punkcie 4.28 Załącznik nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga by w przedziale 
pracy autopompy zamontowane były włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i 
załączenia autopompy. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni 
biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 4.28 załącznika nr 5 do SIWZ. 
 
Zamawiający przewiduje, że włączanie oraz wyłączanie silnika pojazdu w normalnych 
warunkach odbywać się będzie za pomocą stacyjki pojazdu po uprzednim rozłączeniu 
elementów napędowych. Jednak rozwiązanie zawarte w punkcie 4.28 ma na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa ratowników podczas sytuacji nagłych (np. konieczność 
natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych jak i konieczność 
natychmiastowego wznowienie podawania środków gaśniczych w momencie gdy 
silnik pojazdu nie pracuje). Dodatkowo zamawiający określił  warunki bezpieczeństwa 
jakie należy spełnić, aby załączyć silnik pojazdu i autopompę z przedziału  pracy 
autopompy.  
 
Pytanie nr 2 
 
W punkcie 4.3 Załącznika nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga zainstalowania 
otwieranych podestów nad tylnymi kołami po obu stronach zabudowy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 4.3 załącznika nr 5 do SIWZ. 
 
Zamawiający wymaga otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami 
bocznymi zabudowy, które umożliwi ą łatwy dostęp do sprzętu. Musi być 
zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. 
Dzięki temu rozwiązaniu z podestów może być tworzony podest roboczy na całej 
długości zabudowy ze sprzętem. Zamawiający uważa to rozwiązanie za dużo 
bezpieczniejsze dla ratowników podczas dostępu do sprzętu znajdującego się 
szczególnie w górnych partiach schowków.  
 
 
 
 



Pytanie nr 3 
 
W punkcie 3.3 Załącznika nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga wyposażenia 
samochodu w sprzęgło przystosowane do zdalnego sterowania.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 3.3 załącznika nr 5 do SIWZ. 
 
Zamawiający wymaga wyposażenia samochodu w sprzęgło przystosowane do 
zdalnego sterowania czyli sprzęgło odpowiednio przygotowane przez producenta 
podwozia (wyposażone w czujnik położenia dźwigni zmiany biegów) do spełnienia 
zapisów punktu 4.28 załącznika nr 5 do SIWZ. W związku z tym, że Zamawiający 
podtrzymuje zapisy punktu 4.28 załącznika nr 5 do SIWZ zapisy punktu 3.3 
załącznika nr 5 do SIWZ również zostają podtrzymane.  
 
Zapytanie 2 
 
Pytanie nr 1 
 
W załączniku nr 5 do SIWZ pkt IV ppkt. 4.34 Zamawiający wymaga samochód 
wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża  
min. 80m?  
Czy Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię 
szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w punkcie 4.34 załącznika nr 5 do SIWZ dopuszcza samochód 
wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża  
min. 60 m. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy punktu 4.34 załącznika nr 5 do 
SIWZ. 
 
Zamawiający po analizie charakterystyki obszaru działania jednostki OSP w której 
pojazd będzie użytkowany stwierdził, że wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia  
o długości węża min. 60 m. będzie wystarczająca do prowadzenia skutecznych działań 
ratowniczo – gaśniczych.  
 


