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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 
MODYFIKACJA SIWZ 

 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony - „Usprawnienie działania Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego w powiecie mińskim poprzez zakup nowoczesnego sprzętu”. Znak postępowania 
1.P.2017 
 
Informujemy, że do Siedziby Zamawiającego w dniu 17.08.2017 r.; 18.08.2017 r oraz w dniu 
28.08.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące zapisów w SIWZ. W związku z powyższym udzielamy 
odpowiedzi na zadane pytania.   
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2017 roku na fabrycznie 
nowym i nieużywanym podwoziu z 2016 roku? 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ. 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o mocy silnika 206 kW? 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ. 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze stałym napędem obu osi bez możliwości 
odłączenia przedniego napędu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w pkt. I.3, w którym określił wymagania 
jako „Stały napęd 4x4 lub z możliwością odłączenia napędu osi przedniej lub tylnej, . . .” 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z manualną skrzynią biegów? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z elektrycznie sterowanymi szybami w 
drzwiach przednich kabiny i ręcznie w tylnych? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową wykonaną i z aluminium i stali 
nierdzewnej? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dowódcy bez możliwości regulacji 
wysokości?  
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 8 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami środków gaśniczych 
wykonanymi ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki wykonaną w formie 
wodoodpornego pokrowca? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie 
Pkt. 15 
W kabinie załogi zamieszczone i zamontowane: 

 6 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami w wykonaniu EX, Latarka o wadze nie większej niż 
0,40 kg łącznie z akumulatorem, wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w 
trybie wysokiej mocy min. 5 godzin oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 15 godzin, przy 
czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż  50% trybu wysokiej mocy. Moc świecenie 
minimum 170 lumenów, intensywność światła min. 40 000 cd. Ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi co najmniej IP 65. Kategoria ATEX 1G Szczegóły montażu zostaną 
ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja 
musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). 

Pytanie: 
Na rynku nie ma latarki spełniającej wszystkie podane wymagania techniczne, w związku z tym czy 
Zamawiający dopuści latarkę o masie 510g, minimalnym czasie świecenia w trybie wysokiej mocy 3h 
30 min oraz 10h w trybie niskiej mocy, w trybie oszczędnym wynoszącym 30% trybu wysokiej mocy? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszczą takie rozwiązanie.  
Równocześnie doprecyzowuje się SIWZ treść w powyższym zakresie. W Załączniku nr 2 do SIWZ w 
punkcie II.15 dotychczasową treść „• 6 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami w wykonaniu EX, 
Latarka o wadze nie większej niż 0,40 kg łącznie z akumulatorem, wyposażona w źródło światła typu 
LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 5 godzin oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 
15 godzin, przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż  50% trybu wysokiej mocy. Moc 
świecenie minimum 170 lumenów, intensywność światła min. 40 000 cd. Ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi co najmniej IP 65. Kategoria ATEX 1G Szczegóły montażu zostaną ustalone 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być 
zaakceptowana przez Zamawiającego) 4 szt. latarki diodowe z certyfikatem ATEX wraz z bateriami, z 
uchwytami do hełmów strażackich, Latarka o wadze nie większej niż 0,25 kg łącznie z bateriami, 
wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 6 godzin oraz w 
trybie oszczędnym nie mniej niż 12 godzin, przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż  
45% trybu wysokiej mocy. Moc świecenie minimum 150 lumenów. Ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi co najmniej IP 68.Zasięg minimum 100 m ” zmienia się na „• 6 szt. ładowarek z 
ręcznymi latarkami w wykonaniu EX, Latarka o wadze nie większej niż 0,510 kg łącznie z 
akumulatorem, wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 
3 godziny 30 min oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 10 godzin, przy czym tryb oszczędny nie 
może być mniejszy niż  30% trybu wysokiej mocy. Moc świecenie minimum 170 lumenów, 
intensywność światła min. 40 000 cd. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi co najmniej IP 65. 
Kategoria ATEX 1G Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego) 4 szt. latarki 
diodowe z certyfikatem ATEX wraz z bateriami, z uchwytami do hełmów strażackich, Latarka o 
wadze nie większej niż 0,25 kg łącznie z bateriami, wyposażona w źródło światła typu LED, czas 
świecenia w trybie wysokiej mocy min. 6 godzin oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 12 godzin, 
przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż  45% trybu wysokiej mocy. Moc świecenie 



minimum 150 lumenów. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi co najmniej IP 68.Zasięg 
minimum 100 m, wraz z nakładkami w kolorze czerwonym do kierowania ruchem." 
Przedmiotowa zmiana SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA ŚREDNIEGO  SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ORAZ 
WYPOSAŻENIA tj.  

 w punkcie III.29 strona 11 dotychczasową treść „• Pojazd dostarczony z zamontowanym 
wyposażeniem w postaci: 
• węże tłoczne: 
- W-75-20-ŁA – 10 szt. 
- W-52-20-ŁA – 10 szt. 
- W- 42 – 30 - ŁA- 2 szt. 
- W-25-25-ŁA – 5 szt. 
• Kaseton wężowy 52 – 2 szt. 
• wąż ssawny A lub B 110-2500-Ł – 2 szt. 
• Prądownica wodna o wadze mak. 2,5 kg z nasadką, regulacja wydajności 100-200-
300-400 l/min, funkcja płukania zanieczyszczeń o średnicy minimum do 6 mm, parasol wodny 
o kącie minimum 160 stopni, łożyskowana turbina wykonana z tworzywa sztucznego odporna 
na uszkodzenia – świadectwo dopuszczenia CNBOP – 2 szt. 
• Nakładka pianowa do prądownicy kompatybilna z zaoferowaną prądownicą 
• przełącznik 75/52 – 2 szt. 
• lanca gaśnicza, wydajność przy 8 ciśnieniu bar min. 250 l/min, długość części 
roboczej min. 700 mm, waga max. 8,5 kg, nasada storz 52 
• przełącznik 52/25 – 2 szt. 
• Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW52 szt. 1 
• Siekiera kuta o wadze 2 kg szt. 1 
• piła do cięcia szyb, w tym szyb samochodowych, klejonych szt. 1 
• środek do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych 10 kg wraz z ręcznym 
dozownikiem tego środka 
• Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) – 5 litrów 
• Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 
5 dm3 
• linkę strażacką ratowniczą (statyczną) o długości min. 25 m szt. 1 
• pionowe znaki ostrzegawcze służące do wyznaczenia strefy bezpiecznej (pachołki) szt. 
6 
• ubranie do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie) szt.1 
• tłumica gumowa ze stylem teleskopowym szt. 2 
• taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) wraz z mocowanim 
• ubranie pożarnicze specjalne (spodnie + kurtka+ chełm) szt. 6 
- ubranie pożarnicze specjalne wykonane z następujących materiałów: warstwa zewnętrzna: 
nomex outershell o gramaturze 195 g/m2, zawierająca 75% włókien m-aramidowych, łokcie, 
kolana oraz krawędzie nogawek wzmocniono elementami z tkaniny kewlarowej powlekanej 
warstwą silikonowo-karbonowa, warstwa wewnętrzna: dwuwarstwowy laminat gore-tex 
crosstech fireblocker 2L, składający się membrany ePTFE i bariery termoizolacyjnej 
podszewka z tkaniny TwinSpacer o gramaturze 200 g/m2, zawierająca 34,5% włókien p-
aramidowych,  33,5% włókien wiskozy FR i 32% włókien m-aramidowych warstwa 
termoizolacyjna: włóknina zawierająca 100% włókien aramidowych 23% włókien p-
aramidowych i 2% włókien antystatycznych 
• zestaw ratownictwa wodnego: 



- Kamizelki asekuracyjnej z bezpiecznym pasem i sygnalizatorem świetlnym, wyposażonej w 
gwizdek oraz nóż o wyporności 80N- 2szt 
- Kamizelka ratunkowa 100N powyżej 70 kg rozmiar L/XL – szt. 2 
- Rzutka trapezowa mocowana na plecach kamizelki 2szt 
- Lina ratownicza na bębnie o długości 50m - 2szt 
- Koło ratunkowe - 1szt 
• Wentylator oddymiający szt. 1, wydajność min. 28m3/h, moc silnika min. 2KM 
• Pilarka spalinowa, ratownicza, umożliwiająca cięcie drewna zanieczyszczonego, o 
minimalnej mocy 4,4 kW, wyposażona w pompę olejową z regulacją wydajności, z zaworem 
dekompresyjnym ułatwiającym rozruch, bocznym napinaczem łańcucha, kompensator z 
dwoma widiowymi łańcuchami zapasowymi, z ogranicznikiem głębokości cięcia, długość 
prowadnicy min. 40 cm 
• Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1, masa max. 5,2 kg, 
długość min. 90 cm 
• Kamera termowizyjna wraz z walizką do transportu, rozdzielczość ekranu min. 
320x240 pikseli, rozdzielczość podczerwieni min. 160x120 pikseli, min. 3” kolorowy 
wyświetlacz, wodoszczelność min. IP 67, odporność na upadek min. 2 metry, w zestawie 
bateria i ładowarka, tryb obrazu min. Tryb strażacki, tryb ogniowy, tryb poszukiwawczo – 
ratowniczy, tryb wykrywania ciepła, tryb wykrywania zimna, wbudowany aparat cyfrowy o 
rozdzielczości min. 640x480 pikseli   
• Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i 
sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem 
oddechowym) – pojemnik na maskę, pokrowiec ochronny na butlę. szt. 4 
Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie 
realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego).”  
doprecyzowuje na  
„Pojazd dostarczony z zamontowanym wyposażeniem w postaci: 
• węże tłoczne: 
- W-75-20-ŁA – 10 szt. 
- W-52-20-ŁA – 10 szt. 
- W- 42 – 30 - ŁA- 2 szt. 
- W-25-25-ŁA – 5 szt. 
• Kaseton wężowy 52 – 2 szt. 
• wąż ssawny A lub B 110-2500-Ł – 2 szt. 
• Prądownica wodna o wadze mak. 2,5 kg z nasadką, regulacja wydajności 100-200-
300-400 l/min, funkcja płukania zanieczyszczeń o średnicy minimum do 6 mm, parasol wodny 
o kącie minimum 160 stopni, łożyskowana turbina wykonana z tworzywa sztucznego odporna 
na uszkodzenia – świadectwo dopuszczenia CNBOP – 2 szt. 
• Nakładka pianowa do prądownicy kompatybilna z zaoferowaną prądownicą 
• przełącznik 75/52 – 2 szt. 
• lanca gaśnicza, wydajność przy 8 ciśnieniu bar min. 250 l/min, długość części 
roboczej min. 700 mm, waga max. 8,5 kg, nasada storz 52 
• przełącznik 52/25 – 2 szt. 
• Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW52 szt. 1 
• Siekiera kuta o wadze 2 kg szt. 1 
• piła do cięcia szyb, w tym szyb samochodowych, klejonych szt. 1 
• środek do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych 10 kg wraz z ręcznym 
dozownikiem tego środka 
• Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) – 5 litrów 
• Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 
5 dm3 



• linkę strażacką ratowniczą (statyczną) o długości min. 25 m szt. 1 
• pionowe znaki ostrzegawcze służące do wyznaczenia strefy bezpiecznej (pachołki) szt. 
6 
• ubranie do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie) szt.1 
• tłumica gumowa ze stylem teleskopowym szt. 2 
• Klucze do pokryw kanałowych – 1 kpl. 
• Klucz uniwersalny do hydrantów wg normy DIN 3223B -1 szt.   
• Mostek przejazdowy gumowy 2x75 – 2 szt. 
• Parawan ochronny, kolor czerwony, 4 segmentowy, wymiar 1 segmentu 1,6 x 1,6 m 
• detektor wielogazowy dla minimum 4 gazów 
• uchwyt na mydło oraz ręczniki papierowe 
• taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) wraz z mocowanim 
• ubranie pożarnicze specjalne (spodnie + kurtka+ chełm) szt. 6 
- ubranie pożarnicze specjalne wykonane z następujących materiałów: warstwa zewnętrzna: 
nomex outershell o gramaturze 195 g/m2, zawierająca 75% włókien m-aramidowych, łokcie, 
kolana oraz krawędzie nogawek wzmocniono elementami z tkaniny kewlarowej powlekanej 
warstwą silikonowo-karbonowa, warstwa wewnętrzna: dwuwarstwowy laminat gore-tex 
crosstech fireblocker 2L, składający się membrany ePTFE i bariery termoizolacyjnej 
podszewka z tkaniny TwinSpacer o gramaturze 200 g/m2, zawierająca 34,5% włókien p-
aramidowych,  33,5% włókien wiskozy FR i 32% włókien m-aramidowych warstwa 
termoizolacyjna: włóknina zawierająca 100% włókien aramidowych 23% włókien p-
aramidowych i 2% włókien antystatycznych 
• zestaw ratownictwa wodnego: 
- Kamizelki asekuracyjnej z bezpiecznym pasem i sygnalizatorem świetlnym, wyposażonej w 
gwizdek oraz nóż o wyporności 80N- 2szt 
- Kamizelka ratunkowa 100N powyżej 70 kg rozmiar L/XL – szt. 2 
- Rzutka trapezowa mocowana na plecach kamizelki 2szt 
- Lina ratownicza na bębnie o długości 50m - 2szt 
- Koło ratunkowe - 1szt 
- Skafander suchy lodowo-ratowniczy – 1 kpl., skafander posiadający buty zamontowane na 
stałe, rękawice neoprenowe, gumowe uszczelnienie szyjne wraz z kapturem neoprenowym, 
wzmocnienia na kolanach, łokciach, i pośladkach, zamek wodoszczelny przedni (rozmiary 
kombinezonu oraz rękawic neoprenowych do uzgodnienia z zamawiającym) 
• Wentylator oddymiający szt. 1, wydajność min. 28m3/h, moc silnika min. 2KM 
• Pilarka spalinowa, ratownicza, umożliwiająca cięcie drewna zanieczyszczonego, o 
minimalnej mocy 4,4 kW, wyposażona w pompę olejową z regulacją wydajności, z zaworem 
dekompresyjnym ułatwiającym rozruch, bocznym napinaczem łańcucha, kompensator z 
dwoma widiowymi łańcuchami zapasowymi, z ogranicznikiem głębokości cięcia, długość 
prowadnicy min. 40 cm 
• Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1, masa max. 5,2 kg, 
długość min. 90 cm 
• Kamera termowizyjna wraz z walizką do transportu, rozdzielczość ekranu min. 
320x240 pikseli, rozdzielczość podczerwieni min. 160x120 pikseli, min. 3” kolorowy 
wyświetlacz, wodoszczelność min. IP 67, odporność na upadek min. 2 metry, w zestawie 
bateria i ładowarka, tryb obrazu min. Tryb strażacki, tryb ogniowy, tryb poszukiwawczo – 
ratowniczy, tryb wykrywania ciepła, tryb wykrywania zimna, wbudowany aparat cyfrowy o 
rozdzielczości min. 640x480 pikseli   
• Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i 
sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem 
oddechowym) – pojemnik na maskę, pokrowiec ochronny na butlę. szt. 4 



Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie 
realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego).”   

 w punkcie I.8 strona 2 dotychczasową treść „Pojazd wyposażony w urządzenie 
sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające 
podawanie komunikatów słownych, głośnik lub głośniki o mocy minimum 200W. Sterowanie 
za pomocą manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału 
poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny orz dostosowany 
do użytkowania zarówno w dzień jak i w nocy.   
Belka sygnalizacyjna z minimum 10 modułami   wysyłającymi sygnał błyskowy w technologii 
LED, montowana na dachu kabiny pojazdu lub pojedyncze lampy sygnalizacyjne 
zlokalizowane w zabudowie kabiny oraz min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w rogach 
z tyłu pojazdu. Po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie  wysyłające sygnał błyskowy na 
każdym boku pojazdu. Dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał 
błyskowy z przodu pojazdu (minimum 8 ledowa każda), wysyłające sygnał błyskowy 
naprzemiennie. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone lub wykonane z 
materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana 
w technologii LED. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”,  pneumatyczny o natężeniu 
dźwięku min do 130 dB przy ciśnieniu  100/120 PSI, długość min. 62 cm, średnica min. 15 
cm, szt. 2;  włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, 
zamontowany na dachu lub z przodu pojazdu lub innym miejscu. (ostateczne rozwiązanie 
zostanie musi zostać zaakceptowane z Zamawiającym na etapie realizacji 
zamówienia)”doprecyzowuje na „Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-
ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie 
komunikatów słownych, wzmacniacz wraz z głośnikiem lub głośnikami o mocy minimum 
200W. Sterowanie za pomocą manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji 
dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, 
czytelny orz dostosowany do użytkowania zarówno w dzień jak i w nocy.   
Belka sygnalizacyjna z minimum 10 modułami wysyłającymi sygnał błyskowy w technologii 
LED o wysokości maksymalnej 65 mm, montowana na dachu kabiny pojazdu lub pojedyncze 
lampy sygnalizacyjne zlokalizowane w zabudowie kabiny oraz min. dwie lampy 
sygnalizacyjne niebieskie w rogach z tyłu pojazdu. Po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie  
wysyłające sygnał błyskowy na każdym boku pojazdu. Dodatkowe cztery lampy 
sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu (minimum 8 ledowa 
każda), wysyłające sygnał błyskowy naprzemiennie. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik 
zabezpieczone lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość 
sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”,  
pneumatyczny o natężeniu dźwięku min do 130 dB przy ciśnieniu  100/120 PSI, długość min. 
62 cm, średnica min. 15 cm, szt. 2;  włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy 
oraz dowódcy, zamontowany na dachu lub z przodu pojazdu lub innym miejscu. (ostateczne 
rozwiązanie musi zostać zaakceptowane z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia).” 

 w punkcie II.29 strona 8 dotychczasową treść „Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną 
8 ton oraz liną stalową o długości min. 25 m. Wyciągarka posiada zabudowę kompozytową.”  
doprecyzowuje na „Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną 8 ton oraz liną stalową o 
długości min. 25 m, szekla Q typ BW szt. 2, zblocze o wytrzymałości 16 ton szt.1, pas o 
wytrzymałości 16 ton, długość min. 8 m zakończony uszami. Wyciągarka posiada zabudowę 
kompozytową.” 

 w punkcie 2.1 strona 15 dotychczasową treść „Zestaw ratownictwa technicznego, w skład 
którego wchodzi: 

 Agregat hydrauliczny (pompa) szt.1, wyposażony w silnik spalinowy, 4 suwowy o minimalnej 
mocy. 1.6 kW, Agregat zasila jednocześnie co najmniej 1 urządzenie, Pompa wyposażona w 
minimum 1 przyłącze hydrauliczne zakończone monozłączką, ciśnienie robocze 70 Mpa, 
pojemność użytkowa oleju minimum 2,5 litry, waga maksymalna 24 kg, 



 wąż hydrauliczny zakończony monozłączką po obu stronach o długości min. 10 m (co najmniej 
1 szt.). 

 Nożyco – rozpieracz – 1 szt., kompatybilny z agregatem hydraulicznym, minimalna odległość 
rozpierania ramion nożyco-rozpieracza nie mniejsza niż 360 mm, rozwarcie cięcia min. 220 
mm, siła cięcia 38 ton, siła rozpierania min. 21 ton, siła ściskania  min. 7,5 ton, siła 
ciągnięcia min. 5,2 ton,  ciśnienie robocze 720 bar, maksymalna waga urządzenia gotowego 
do pracy 15 kg 

 Rozpieracz kolumnowy z funkcją ciągnięcia z dwoma cylindrami roboczymi, maksymalne 
ciśnienie robocze 720 bar, siła rozpierania w pełnym skoku tłoka min. 16 ton, siła ciągnięcia  
w pełnym skoku min. 5 ton, liczba tłoków 2, długość urządzenia wysuniętego  1620 mm, 
maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy 18,5 kg 

 wyważacz do drzwi w komplecie z pompką ręczną i wężem hydraulicznym o długości min. 3 
m., maksymalne ciśnienie robocze 720 bar, siła rozpierania min. 10 t, długość maksymalna 
narzędzia wysuniętego minimum 430 mm, maksymalna waga urządzenia 6,8 kg   

 poduszka wysokociśnieniowa, minimalna maksymalna wysokość podnoszenia 212 mm, 
nośność znamionowa min. 10 t., wymiary 380x380 mm, grubość wraz z profilem maks. 26 mm, 
minimalna maksymalna skuteczna siła podnoszenia 100 ton 

  poduszka wysokociśnieniowa, minimalna maksymalna wysokość podnoszenia 212 mm, 
nośność znamionowa min. 20 t., wymiary 508x508 mm, grubość wraz z profilem maks. 26 mm, 
minimalna maksymalna skuteczna siła podnoszenia 200 ton  

 Sterownik do poduszek powietrznych pozwalający na użycie butli z aparatów powietrznych do 
napełnienia poduszek wraz z reduktorem oraz dwoma wężami pneumatycznymi o długości 10 
m  

 wężyk odcinający z zaworem bezpieczeństwa szt. 2” 

doprecyzowuje na  

„Zestaw ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzi: 

 Agregat hydrauliczny (pompa) szt.1, wyposażony w silnik spalinowy, 4 suwowy o minimalnej 
mocy. 1.6 kW, Agregat zasila jednocześnie co najmniej 1 urządzenie, Pompa wyposażona w 
minimum 1 przyłącze hydrauliczne zakończone monozłączką, ciśnienie robocze 70 Mpa, 
pojemność użytkowa oleju minimum 2,5 litry, waga maksymalna 24 kg, kompatybilny z 
urządzeniami firmy Holmatro, które posiada Zamawiający 

 wąż hydrauliczny zakończony monozłączką po obu stronach o długości min. 10 m (co najmniej 
1 szt.). kompatybilny z urządzeniami firmy Holmatro, które posiada Zamawiający 

 Nożyco – rozpieracz – 1 szt., kompatybilny z agregatem hydraulicznym, minimalna odległość 
rozpierania ramion nożyco-rozpieracza nie mniejsza niż 360 mm, rozwarcie cięcia min. 220 
mm, siła cięcia 38 ton, siła rozpierania min. 21 ton, siła ściskania  min. 7,5 ton, siła 
ciągnięcia min. 5,2 ton,  ciśnienie robocze 720 bar, maksymalna waga urządzenia gotowego 
do pracy 15 kg, kompatybilny z urządzeniami firmy Holmatro, które posiada Zamawiający 

 Rozpieracz kolumnowy z funkcją ciągnięcia z dwoma cylindrami roboczymi, maksymalne 
ciśnienie robocze 720 bar, siła rozpierania w pełnym skoku tłoka min. 16 ton, siła ciągnięcia  
w pełnym skoku min. 5 ton, liczba tłoków 2, długość urządzenia wysuniętego  1620 mm, 
maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy 18,5 kg, kompatybilny z urządzeniami firmy 
Holmatro, które posiada Zamawiający 

 wyważacz do drzwi w komplecie z pompką ręczną i wężem hydraulicznym o długości min. 3 
m., maksymalne ciśnienie robocze 720 bar, siła rozpierania min. 10 t, długość maksymalna 
narzędzia wysuniętego minimum 430 mm, maksymalna waga urządzenia 6,8 kg, kompatybilny 
z urządzeniami firmy Holmatro, które posiada Zamawiający   

 poduszka wysokociśnieniowa, minimalna maksymalna wysokość podnoszenia 212 mm, 
nośność znamionowa min. 10 t., wymiary 380x380 mm, grubość wraz z profilem maks. 26 
mm, minimalna maksymalna skuteczna siła podnoszenia 100 ton 



  poduszka wysokociśnieniowa, minimalna maksymalna wysokość podnoszenia 212 mm, 
nośność znamionowa min. 20 t., wymiary 508x508 mm, grubość wraz z profilem maks. 26 
mm, minimalna maksymalna skuteczna siła podnoszenia 200 ton  

 Sterownik do poduszek powietrznych pozwalający na użycie butli z aparatów powietrznych do 
napełnienia poduszek wraz z reduktorem oraz dwoma wężami pneumatycznymi o długości 10 
m wężyk odcinający z zaworem bezpieczeństwa szt. 2” 

 w punkcie III.24 strona 10 dotychczasową treść „Maszt oświetleniowy o wysokości min. 6 m, 
mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z 
możliwością regulacji obrotu o 360º i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany 
na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LEDowymi o mocy 30 000 
Lumenów, zasilany z instalacji samochodu (lub sterowany pilotem przewodowym lub 
sterowany pilotem bezprzewodowym). Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego 
masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy.”  doprecyzowuje na „Maszt 
oświetleniowy o wysokości min. 6 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy 
ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360º i pochylania 
najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie 
z najaśnicami LEDowymi o mocy 30 000 Lumenów z systemem optycznym do oświetlenia 
dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem, zasilany z instalacji samochodu (lub 
sterowany pilotem przewodowym lub sterowany pilotem bezprzewodowym). Dodatkowo 
zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy.” 

 w punkcie III.28 strona 10 dotychczasową treść „Pojazd dostarczony z wyposażeniem 
podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw 
narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, 
trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg.”  doprecyzowuje na „Pojazd 
dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 
kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do 
pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg 5 
kg.” 

 w punkcie III.32 strona 12 dotychczasową treść „Agregat prądotwórczy o mocy min. 4 kWA, 
napęd spalinowy, stopień ochrony min. IP 54”  doprecyzowuje na „Agregat prądotwórczy 
inwertorowy o mocy nominalnej min. 4 kWA 1,6 kW, moc maksymalna minimum 2 kW, 
gniazda AC min. 2x 230 V, gniazda DC 12V,  napęd spalinowy, stopień ochrony min. IP 54 
IP 23, zbiornik paliwa min. 3,5l” 

 w punkcie II.13 strona 6 dotychczasową treść „W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon 
przewoźny  tryb analogowo-cyfrowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, 
moc 5÷25 W,  odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, w kabinie zamontowany również podest do 
ładowania przenośnych radiostacji i latarek. W przedziale autopompy zainstalowany 
dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające 
prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.”  doprecyzowuje na „W kabinie 
kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny  tryb analogowo-cyfrowy o parametrach 
min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W,  odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, w 
kabinie zamontowany również podest do ładowania przenośnych radiostacji i latarek. 
Radiotelefon wyposażony w mikrofonogłośnik bezprzewodowy pozwalający na prowadzenie 
korespondencji radiowej z radiotelefonu przewoźnego w odległości do 100m od samochodu, 
zestaw powinien zawierać uchwyt oraz ładowarkę samochodową. W przedziale autopompy 
zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, 
umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.” 

 
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców oraz należy je uwzględnić przy składaniu 
ofert. Zamawiający dokonał ujednolicenia treści Załącznika nr 2 do SIWZ. 



 
 
 

 


