
Dębe Wielkie, 12.09.2017 r. 
 

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 07.09.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące 
zapisów w SIWZ. W związku z powyższym udzielamy odpowiedzi na zadane pytania.   
 
Pytanie nr 1 
Dot. pkt III 27 zał. Nr 2 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by Wykonawca przewidział miejsce i uchwyt automatyczny do drabiny D10W. 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu z 
elektrycznie lub ręcznie sterowanym łożem drabiny umożliwiającym ściągnięcie lub założenie drabiny 
bez konieczności wchodzenia na dach pojazdu? 
Pragniemy jednocześnie poinformować, iż zastosowanie takiego rozwiązania spowoduje konieczność 
wykonania dodatkowych badań certyfikujących w CNBOP, co znacząco podniesie całkowity koszt 
oferowanego pojazdu, a przede wszystkim doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie możliwości 
zrealizowania zamówienia w wymaganym terminie 08.12.2017. 
Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu ze standardowymi 
mocowaniami dla drabiny typu D10W, co pozwoli na złożenie ważnej oferty w postępowaniu i 
możliwość zrealizowania dostawy w wymaganym terminie?    
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga aby dostarczony pojazd posiadał aktualne ważne świadectwo dopuszczenia 
CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. W przypadku opisanym w 
pytaniu Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalnym rozwiązaniem jest aby Wykonawca przewidział 
miejsce na dachu na drabinę D10W oraz dostarczył Zamawiającemu automatyczny uchwyt sterowany 
elektrycznie umożliwiający ściągnięcie lub założenie drabiny bez konieczności wchodzenia na dach 
pojazdu. 

Pytanie nr 2 
Dot. pkt III 29 zał. Nr 2 do SIWZ 
Zamawiający  wymaga wielofunkcyjnego narzędzia ratowniczego (łom wielofunkcyjny) szt. 1 masa 
max. 5.2 kg, długość min 90 cm 
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne narzędzie ratownicze o wadze 5,8 kg przy spełnieniu 
pozostałych wymogów? 
Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
Równocześnie doprecyzowuje się treść SIWZ w powyższym zakresie. W Załączniku nr 2 do SIWZ w 
punkcie III.29 dotychczasową treść „• Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) 
szt. 1, masa max. 5,2 kg, długość min. 90 cm” zmienia się na „• Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze 
(łom wielofunkcyjny) szt. 1, masa max. 5,8 kg, długość min. 90 cm" 
 
Pytanie nr 3 
Dot. pkt III 29 zał. Nr 2 do SIWZ 
Zamawiający wymaga dostarczenia nadciśnieniowego aparatu powietrznego z butlą kompozytową 
oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego 
a aparatem oddechowym) – pojemnik na maskę, pokrowiec ochronny na butlę. szt. 4. 
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie producenta/modelu aparatu oddechowego.   
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym zakresie, wskazanie na 
konkretnego producenta mogłoby ograniczać konkurencję. 



 
Pytanie nr 4 
Dot. pkt III 33 zał. Nr 2 do SIWZ 
Zamawiający wymaga dostarczenie motopompy szlamowej wyposażonej w silnik spalinowy, 4 
suwowy, o mocy min. 3,5 kW, o wydajności min. 1200l/min. Maksymalna wysokość ssania min. 5 m, 
maksymalna wysokość tłoczenia min. 25 metrów, maksymalna średnica zanieczyszczeń min. 20 mm, 
masa maksymalna 60 kg, czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa min. 2 godziny 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie motopompy szlamowej o wadze 66 kg przy spełnieniu 
pozostałych wymogów? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
Równocześnie doprecyzowuje się SIWZ treść w powyższym zakresie. W Załączniku nr 2 do SIWZ w 
punkcie III.33 dotychczasową treść „Motopompa szlamowa wyposażona w silnik spalinowy, 4 
suwowy, o mocy min. 3,5 kW, o wydajności min. 1200 l/min, maksymalna wysokość ssania min. 5m, 
maksymalna wysokość tłoczenia min. 25 metrów, maksymalna średnica zanieczyszczeń min. 20 mm, 
masa maksymalna 60 kg, czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa min. 2 godziny” zmienia się na 
„Motopompa szlamowa wyposażona w silnik spalinowy, 4 suwowy, o mocy min. 3,5 kW, o 
wydajności min. 1200 l/min, maksymalna wysokość ssania min. 5m, maksymalna wysokość tłoczenia 
min. 25 metrów, maksymalna średnica zanieczyszczeń min. 20 mm, masa maksymalna 66 kg, czas 
pracy na pełnym zbiorniku paliwa min. 2 godziny " 
 
Pytanie nr 5 
Dot. ⸹ 10 zał. nr 2a do SIWZ 
Zamawiający w ⸹5 wzoru umowy określił odsetki za zwłokę w terminie dostawy pojazdu w 
wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień 
zwłoki w dostawie przedmiotu umowy przez ustalenie wysokości kary umownej w wysokości 0,05% 
ceny brutto za każdy dzień opóźnienia? 
Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że 
zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto 
podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego 
z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta 
Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający.  
W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycję Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory 
w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za 
przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium 
wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowania środków. Brak zmiany parametrów umowy 
(SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, 
które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych 
Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary 
umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % 
jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do 0,05%. Zarazem oczekiwana przez Zamawiającego kara 
umowna nie pozostaje w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i jest rażąco 
wygórowana co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.    
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje treść  ⸹ 10 zał. nr 3a do SIWZ w przedmiotowym zakresie, co jest 
uzasadnione w kontekście terminów złożenia rozliczenia dotacji jakie Zamawiający uzyskał na 
przedmiot zamówienia. 
 

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

 
 



 

 


