
Na podstawi€ art'. 3& ust 1 Pzp wnioskujemy o wyjaśnienie treści Załącznika Nr 2 do

5IWZ.

1. W Pkt 4' Z:mavrjający wym;iga aby wysokość catkowita pojazdu nie.większa niz 3Ż80

mm (z uwagi na wyiotłośŁ u''imy garażawej}. Paranłetr ten musi być potwierdzony w

świadectwie dopuszczenia.

Podany przez Zamawiającego powód ograniczają1rych wysokość pojazdu jes! 1 petni

uzasaóniony jeżeti jest'tiki-stan fakśyeźny gabarytu garażu, Lecz zapis uwzgtędniający
potwierdzenie tego parametru w świadectwie dopuszczenia cNBoP Jest sprŻecznY z
prawem tj. Rozpóządzeniem MSwiA, wyjaśn'ieniami CNB0P i ustawą Prawo o ruchu

drogowym.
poństawienie zapisu potwierdeającego wysokcłść w śr^riadectwie dopuszczenia {NBOP jest

próbą agraniczenia dostępu da rynku innym -v,t7kr:nawcom, spełniająeym wymagan'ie

Zamawiającego, deklarującym wyrrtaganą vłysokość'
Dla przykładu:
- naoahy pojazd wyposażony był w betkę sygnalizaeyjną z lampami Wyposazcnyffii

w żarówi<i iuń pojedyncze lampy /kogui:y/ o wysokości tampy w zależności od typu 135_

155mm.
W związku z powyższym pojazd, który przy zastosowaniu niższej sygnalizacji uzyska

korzystniejszr parametr-od pojazclr.l baclanego np. o wysokości 3455mm, spetni wymaganie

Zamawiającego, a mimo t+ nie będzie mógł być zaoferowan'y w przedmiotowynt

postępowaniu.

Ż. W Pkt 7 Zamawiając5, wymaga aby pojazd posiadai silnik o mocy min. 280 kW

(380KM).

Powyższe nie ma żadnego teehnicznego i l'ogicznegCI uzasadnienia zważywsry na fakt, iz
pojazoy o mocy 250kW (340Kl\Ą) osiągają podobny Masawy Wskaźnik Mocy, są bardziej
ekonomiczne i posiadają znacznie lepsze warunki trakcyjne.



Tak postawione wymaganie jest próbą ograni*zenia dostępu do rynku innym wykonawcom

poprzezmożtiwość uc!"stnićt*u * niń*]"ioól ri'*i* p'Jouńująćej pojazdy na podwoziu

marki Scania. -_j_..' &'.ń ^ eśtedzić na przyktadzie:
-"ffi 

i'1"n:,r*-ł1irT:T"I'' 
j'r.łr#ł*x,fi :"?foĘ;;:e'k!'i-il;'#yi8000kg

będzie pos'iadat *.i-o*y iiuńitnix mocy o wirtości 15'55 k\'vlt

lnny pojazd niespetniający wymlg_a|lYcLr280 kW np' o mocy np' 250 kW ważący 16400 kg

*n:Jml*s:["'il:fffJ'le'j"Tx'l; pTt9?-Y..:: miatoby sens dta pojazdów

oosiadających porównywałną masę, 
- 
nie natomjast w przedmiotowym postępowa'n]u'

ilowyższe dowoazil''zó ;;k 
. 
póri*ńonv- *yńóg jes,t 

-jedynie 
ograniczeniem uczclweJ

konkurencji, a więc tamie zapisy u'tu*y ó zańowleniach pubticznych'

3.WPkt7Zamawiającywymagaaby.poiu:lposiadatzsynchronizowanąskrzynię
biegów o ticiuie uieóow nie pruekraczającei12'

Zamawiający nie jest kcnstruktorem pojazdów' Realizowanie zatożonych ceiów

nostawionych pŻez Zamawiającego W zakresie *v*ug'unvń qt? .Ęt:9-o:i 2 pojazdów

uktadow napędowych jest spełniane ń*;;;zni" ieprź" i bardziei przyjazne w zakresie

obstugi rozwiązania sterujące urtałell_i.pio.ńvń W związtu z pówyższym wnioskujemy

o wykreśtenie zaptsu dotycząceg" *;il;i*j itogci biegów' który dopuszcza tytko naszym

zdańiem mniej efektywne rozwiązanla'

4. W Pkt 7 Zamawiający wymaga aby pojazd posiadat chłodnica oteju skrayni biegow'

Tysiące wyBrodukowanych pojazdów pożarniczych.stosując nowocześniejsze rozwiązania

bez koniecznoscl stosówania oooutLuliy.','.-ńoni..iest'eksploatowanę 
w jednostkach

straży pożarne! pr;* &;i;iki tat i l'i"J"ią; ,vry zar.iJi:e iuiu*u'vlnie. obecny warunek

jest niczym ni.ururuani*v i pr"r."rfiJpi:i'lv'oi"ro*uń. ń-tu; ttńśie tylko na podwoziu

ScANlA. Wnioskujemy o wyxreśtenie 
'zapiru 

. 
t łopńi.'*^ie' rozwiąziń spełniających

wymagan'ia =u*uńi"jńcego 
w stopniu równym lub wyższym'

5'WPkt7Zamawiającywymagaabypojazdposiadałstałynapęd4xŁ,wyposażonyw
blokadę mechanizmÓw różnicowych

Czyzamawiającydopuszczadou.dziaiuwpostępowaniupojazdy.pcsiadającemożliwość
odtącuon'ia nopędu soi prrednicii wlóru rarnoehoJ po''i* !'* po ir':etze utwat'dy'clrej *ię.-

o wiele korzystniĘ l ufń*i'zńiej odtączyć oś przednią'

6. W Pkt 10 Zamawiający wymaga aby pojazd bł:.ypo'użony w wyc]parke o napędzie

etektrycznym i site uciągu *ii. o't. i' rlną o aługJł'iio najmniej 30 m wycl'iodząca z

przodu pojazdu, ,99Ś*i9: p'ńi. ą-ż.s.ł. żatącziita nr 2 dó Rozporządzęnia MSWIA z

dnia 20 cz-erwca ?aa7r. (Dz. U. 7Żaa7 r' Nr 143 poz' 1002}'

CzyZamawiającydopuścidoudzjatuwpostępowaniu.pojazdv:k9lij-^względunasrłoją
budowę mają l'epsze rozwiązani. n!.''r;;;9;1'1" stb'ó*ańe rozwiązanie polegające na

umieszczeniu wyciągarki pod famą'w tyl,nej. części |ojazdu? Montaż. z orzodu ma sens

w pojazdach tórenowycrr po1.on,frą|y.ń, #ż""9."--rJd*il .przeszkody' 
W tak ciężkim

pojeŹdzie ,u..or-oiuna'i przoou wvć:-ńń'r'a o ućiągu"i-tóń ib" w zasadzie bezuĄteczna



W wlw opisanym ce[u. Ponadto ogranicza pełne wykorzystanie pojazdu t zwiększa długość
całkowitą pojazdu.
Ponadto podstawa prawna na którą zamawiający przywołuje stanowi ,,wyciągarka powinna
być zamontowana do podwozia zgodnie z warunkami technicznymi producenta i wyciągarki i
wytycznymi producenta podwozia... "
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu w zakresie umiejscowienia wyciąarki tub jej montaz na
zgodny z zaleceniami producenta kompletnęgo pojazdu.

7. W Pkt 10 Zamawiający wymaga aby pojazd byt wyposażony w mocowania dla sprzętu
wyszczególnionego w ,,Wymaganiach szczegółowych dla samochodow ratowniczo _

gaśniczych KGPSP- cNBoP- czerwiec 2002" 'V. Wymagania dla cięzkiego
samochodu ratowniczo- gaśniczego, załoga 1+5, pojemnośĆ zkiiornika na wodę 4000
dm3'' tablica nr 1. Wyposażenie pożarnlcze, z wyjątkiem spzętu ujętego w niniejszej
$pecyfikacji technicznej, zostanie dostarczone przez Zamawiającego Wykonawcy W
celu zamocowania w uzgodnionym terminie.

Ze względu, iż pojazdy otzymywaty świadectwa dopuszczenia na podstawie
dektaracji producenta w zakresie i[ości /masy/ przewożonego sprŻętu, prosimy o
określenie masy sprzętu, jaką zamierza pzewozić uzytkownik.
Wg wymagań KG PsP i CNBOP czerwiec 7aa7 r. - dla tego typu pojazdów była to
wartość 79akg.
Wg wymagań CNBOP dla samochodów ratowniczo - gaśniczych -.. przeznaczonych dla
oSP wyposażenie standardowe (minimatne) wynosi 859 kg.
Ponadto prosimy o wyjaśnienie jaką wartość rezerwy masy zamawiający Wymaga
w stosunku do zamawianego pojazdu która umożtiwi w przysziości użytkownikowi
doposażenie pojazdu wg inoywidualnych potrueb?

8, W Pkt 7 Zamawiający wymaga aby pojazd posiadat: Autopompa Wyposazona w
kanały grzewcze' ogrzewana niezaleznie z układu chłodzenia silnika pojazdu.
Aułopompa o parametrach min. 3200 dm3lmin. pzy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250
dmslmin, pzy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 'l ,5 m) wraz Z' układem wodno-
pianowym Wyposazonym W system sterowania umozliwiający: - regulację
auiomatyczną i ręczną ciśnienia pracy, _ automatyczne dozowanie środka
pianotwórczego W całym zakresie pracy autopcmpy umożliwiające uzyskanie stęŻeń 1,

3 i 6%. Nalezy dołączyć kańę katalogową oraz pcdac typ i producenta autopompy
(zgodnie ze świadectwem dopuszczenia). Autopompa wykonana z brązu {wirniki,
kierownice, obudowa).

Co jest przyczyną wymagania wykonania pompy z brązu? Czy jej Wega, wartość surowca
uzytego do produkcji czy jej odporność na działanie środków chemicznych?
jeżeti ta ostatnia przyczyna to wnioskujemy o dopuszczenie wykonania z innych stopów czy
mateńałów umozLiwiających spełnienie tego w sposób wyŻszy lub równorcędny.


