
 Nr postępowania: OSPL.1/2021    Luszowice, dn. 27.07.2021 r. 
 
 
Zamawiający: 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w LUSZOWICACH 
ul. Strażacka 50    32-500 Chrzanów - Luszowice 
Adres e-mail: ospluszowice@op.pl 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://josephine.proebiz.com/pl/  

https://www.ospluszowice.pl/ 

        
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych. 

Nazwa postępowania: 

 

DOSTAWA I ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z UKŁADEM 

NAPĘDOWYM 4X4 

 

 
 

                                            WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówieo 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treśd zapytao, 
które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

 
 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką 
sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej?  
 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez podświetlanego napisu STRAŻ?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

https://www.ospluszowice.pl/


 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by tylne lampy nie były wbudowane w obrys 
pojazdu?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza by tylne niebieskie lampy sygnalizacyjne nie były 

wbudowane w obrys pojazdu.  

 
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie dźwiękowe z min. 3 modulowanymi 
tonami?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez włącznika 

umożliwiającego przeprowadzenie transmisji danych ze smartfonu poprzez 

Bluetooth na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 
6. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez dodatkowego włącznika do bardzo 
szybkiego, bezpośredniego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego 
świetlnych i dźwiękowych? W pojeździe zostanie zamontowany jeden włącznik, 
umożliwiający włączanie sygnałów.  
 

Odpowiedź : 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego 
oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają 
lampy zamocowane pod schodami wejściowymi?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
 



8. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez koła zapasowego 
mocowanego na stałe?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego 

otwartych podestów, żaluzji, wysuniętego masztu, załączonego gniazda 

ładowania i otwartej skrzyni dachowej, które podczas prowadzenia akcji bywają 

uciążliwe?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ramą pośrednią 
wykonaną ze stali konstrukcyjnej zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez 
galwanizację?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza stal nierdzewną oraz stal konstrukcyjną zabezpieczoną 

antykorozyjnie w procesie galwanicznym.  

 
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze szkieletem 
zabudowy wykonanym z aluminium (które jest materiałem niekorodującym) w 
technologii skręcania?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola 
pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad 
żaluzjami?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 



13. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z szerokością skrytki 
przelotowej min. 680 mm zamiast wymaganej 800 mm?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza szerokośd skrytki przelotowej o wymiarach od 700 do 

900 mm.  

 
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów 
obrotowych na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie 
ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
15. W przedziale przelotowym, zamontowane 4 pojemniki - skrzynki wykonane 
z tworzywa, o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220, z pokrywami i 
mechanizmami zamykającymi. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w 
systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę, by 4 pojemniki zostały zamontowane w przedniej skrytce 
zabudowy w innym miejscu niż obszar przelotowy?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza montaż pojemników w innym  miejscu  niż obszar 

przelotowy. 

 
16. Czy Zamawiający dopuści, by rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z 
Zamawiającym na etapie realizacji? Rozwiązanie to pozwoli na dopasowanie 
pojazdu do potrzeb Użytkownika.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania umieszczone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zgodnie z pkt. 4.1 – zał. nr. 1 do SWZ – „Minimalne wymagania 
techniczno-usługowe” 
 
17. „Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako 
nierozłączna częśd z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o 
wysokości min 200 mm. W barierce rurowej zamontowane listwy LED do 
oświetlenia powierzchni dachu” Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w 



postaci balustrady bocznej dachu wykonanej z materiałów kompozytowych z 
oświetleniem LED klasy IP67 zamontowanym nad każdą ze skrytką?  
 

Odpowiedź: 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sterowanie masztem odbywało się 

wyłącznie z przewodowego panelu sterowniczego?  

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 

 

19.  Czy Zamawiający dopuści inna formę oświetlenia dalekosiężnego niż belka z 
reflektorami?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 
 

Zamawiający informuje, że jeśli w SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują nazwy 

własne materiałów i urządzeo to mają one znaczenie pomocnicze, służące jedynie do 

doprecyzowania wymagao parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych. Wskazane w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze nazw wyrobów należy rozumied, jako określenie 

przez Zamawiającego parametrów technicznych i standardów jakościowych oraz, że należy 

zastosowad materiały i rozwiązania równoważne lub lepsze.   

  

Odnosząc się do zarzutu, iż tylko i wyłącznie jedna firma jest w stanie spełnid wymagania Zamawiającego 

odsyłamy na stronę internetową Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 

Tuliszkowskiego - Paostwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Czytamy tam, że ważne świadectwa 

dopuszczenia na pojazdy o parametrach opisanych w przedmiocie zamówienia a nawet o wyższych 

parametrach  posiada co najmniej kilku producentów. 

 

Przypominamy ponadto, że nie żądaliśmy świadectwa dopuszczenia na dzieo składania ofert lecz na dzieo 

odbioru co w naszym mniemaniu pozwala na wykonanie pojazdu z opisanymi wymaganiami  przez każdy 

potencjalny podmiot produkujący pojazdy pożarnicze  i dostarczenie go na dzieo odbioru.  

 

Warto także zwrócid uwagę na fakt, że określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak   

i uprawnieniem zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie 

jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku 

w danej branży. 



 

Zamawiający ma prawo opisad swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego 

wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego 

traktowania wykonawców. 

Sama okolicznośd, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez wnioskującego nie 

wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówieo publicznych, skoro na rynku działają 

podmioty mogące brad udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum. 

 

Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzowad przedmiot 

zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okolicznośd o charakterze 

notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego 

opisane w swz i mogą go zaoferowad oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych 

wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób 

utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji. 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
 

 

 

  

             Zatwierdził: 

Prezes Zarządu OSP Luszowice 

             Robert Drąg 


