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Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
65-074 Zielona Góra

ul. Kasprowicza 3/5
NIP 929-10-03-751

tel./fax 068 325 57 79, tel. 068 45 75 623 e-mail zielona.gora@zosprp.pl

Zielona Góra, dnia 12 czerwca 2019r.
Sygn. E.VI/UE/1/2019
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej progów, o
których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z
późn. zm.) na zadanie „Dostawa 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży
Pożarnych Województwa Lubuskiego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Odpowiedzi na zapytania z dnia 31 maja 2019
Pytanie 1
Załącznik nr 4 do SIWZ OPZ pkt. 5 – Czy zamawiający dopuści dostarczenie pompy pływającej posiadającej
aktualne Świadectwo CNBOP, ale posiadającej wydajność max 1202 dm3/min, przewyższając parametr
zamieszczony w OPZ tj. 1200 dm3/min. Również czy zamawiający dopuści tą samą motopompą o możliwości
pompowania zanieczyszczeń do 10 mm co przewyższa parametr podany w OPZ tj. 5 mm oraz czy zamawiający
dopuści motopompę o minimalnej głębokości ssania 23 mm co również przewyższa parametr podany w OPZ tj.
15 mm.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i dostawę specjalistycznej pompy pływającej spełniającej pozostałe
wymogi OPZ, o parametrach wskazanych w pytaniu tj. wydajność max 1202 dm3/min, o możliwości pompowania
zanieczyszczeń do 10 mm, o minimalnej głębokości ssania 23 mm.
Odpowiedzi na zapytania z dnia 03.06.2019 r.
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów z drabiną wejściową na dach wykonaną z aluminium
czyli materiału w pełni odpornego na korozję i o odpowiedniej wytrzymałości?
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i dostawę pojazdów z drabiną wejściową na dach wykonaną z aluminium.
Pytanie 2
Prosimy o doprecyzowanie zapisów załącznika nr 4 do SIWZ pkt. 5 – czy wymienione wyposażenie w tym
punkcie ma mieć tylko zapewnione mocowania na samochodzie czy też wchodzi w zakres dostawy?
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający doprecyzowuje, że wyposażenie wskazane w pkt 5 załącznika nr 4 do SIWZ obejmujące elementy:
- Przenośna zapora przeciwpowodziowa 6 odcinków 10 m z rękawem wewnętrznym,

- Skafander powodziowo-ratowniczy – 3 kpl,
- Specjalistyczna pompa pływająca,
- Specjalistyczna pompa szlamowa,
wchodzi w zakres dostawy i należy je wycenić na etapie składania ofert w postępowaniu.
Pytanie 3
W punkcie 2.3 załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający wymaga aby największa obrysowa średnica zawracania
wynosiła max. 17 m. Tymczasem zgodnie z normą PN EN 1846-2, dla samochodów średnich, uterenowionych ta
średnica nie może przekroczyć 18 m. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie samochodów
spełniających wymagania obowiązującego prawa i posiadających ważne świadectwo dopuszczenia ze średnicą
zawracania, która nie przekracza 18 m.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgodę i podtrzymuje zapis w SIWZ, aby największa obrysowa średnica zawracania
wynosiła max. 17 m.
Informacja o zmianie ogłoszenia, SIWZ, przedłużeniu terminu składania ofert
Na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający
zmienia termin składania i termin otwarcia ofert z dnia 3 lipca 2019 r. na dzień 5 lipca 2017r. (godzina składania i
otwarcia ofert pozostają bez zmian).
Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 12a ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje o
zmianie treści ogłoszenia w sekcji
- IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Było:
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Jest:
Data: 05/07/2019
Czas lokalny: 09:00
- IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Było:
Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2019
Jest:
Oferta musi zachować ważność do: 2/09/2019
- IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Było:
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
Adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra w pokoju nr 213
Otwarcie ofert, ma charakter jawny.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego
Jest:
Data: 05/07/2019

Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
Adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra w pokoju nr 213
Otwarcie ofert, ma charakter jawny.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego

