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Do wszystkich Wykonawców 

wg rozdzielnika 

  

 

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach”. 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ Zamawiający informuje, że do w/w 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii: 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z kątem natarcia min: 26O?. 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z kątem zejścia min: 24O? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z kątem rampowym min: 23O? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 4 

Czy zamawiający dopuszcza wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu, które 

zachowują swoje właściwości pracy przy temperaturze zgodną z normą PN-EN 1846-2? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający dopuszcza auto z blokadą mechanizmu jedynie osi tylnej? 

Odpowiedź: 

Nie 

 



Pytanie nr 6 

Czy zamawiający dopuszcza auto ze skrzynią biegów o 8 przełożeniach do przodu plus 

wsteczny? 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie nr 7 

Czy zamawiający dopuszcza kary umowne na poziomie 0,05% za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie nr 8 

Czy zamawiający dopuszcza auto o mocy silnika 286KM? 

Odpowiedź: 

Tak. W siwz Zamawiający określił minimalną moc silnika 210 kW. 

 

Pytanie nr 9 

Czy zamawiający dopuszcza auto ze stałym napędem 4x4? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 10 

Czy zamawiający dopuszcza realizację zamówienia na październik obecnego roku? 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający dopuszcza kąt rampowy 23,9 stopnia? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 12 

Czy zamawiający dopuszcza kąt zejścia 24,7 stopnia? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 13 

Czy zamawiający dopuszcza auto bez zwolnic w piastach? 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie nr 13 

Czy zamawiający dopuszcza auto ze skrytkami, które nie będą w formie przelotowej? 

Odpowiedź: 

Nie 
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