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 Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu  

Zamienie, ul. Osiedlowa  

05-300 Mińsk Mazowiecki  

OSPZ.271.1.2021 
  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zamieniu” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) poniżej przedstawiam treść zapytania, 

jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z inną formą oświetlenia 

dalekosiężnego niż belka z reflektorami?  

Odpowiedz 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by 4 miejsca dla załogi wyposażone były w dwupunktowe 

pasy bezpieczeństwa?  

Odpowiedz 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści, by fotel dowódcy zawieszony był mechanicznie? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści, by moment obrotowy wynosił 1050 Nm? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z manualną skrzynią biegów 6+1? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 



Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zbiornikiem paliwa o pojemności 

150l? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści, by drabina wejścia na dach nie była nachylona pod kątem w 

stosunku do ściany tylnej zabudowy? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z 

aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?  

Odpowiedz 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 10  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym 

DWP24, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11  

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z autopompą umieszczoną w ogrzewanym 

przedziale skutecznie zabezpieczonym przed zamarzaniem jednak bez dodatkowego systemu 

kanałów grzewczych? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 12  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania dodatkowych świateł cofania w okolicy 

schodów wejściowych do kabiny? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 13  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia w osłonie z lewej i prawej strony 

wskaźniku poziomu wody? 

Odpowiedz 

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. 
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