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Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2019r.

Sygn. E.VI/UE/1/2019
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegow 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 17 czerwca 2019
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza zapory przeciwpowodziowe bez osobnego rękawa wewnętrznego? Wg naszej
najlepszej wiedzy, zapory z rękawem wewnętrznym są produkowane tylko przez jednego producenta na terenie
Polski. Jest to rozwiązanie opatentowane co uniemożliwia składania ofert przez pozostałych producentów
rękawów przeciwpowodziowych i jest sprzeczne z zasadą konkurencyjności.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zapory bez rękawa wewnętrznego , ale wówczas z zastosowaniem złącza STORZ do
bezproblemowego podpięcia węży o średnicy 75.
Pytanie 2
Czy w celu ujednolicenia ofert Zamawiający może podać wymóg w zakresie wysokości dla zapór
przeciwpowodziowych? Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza zaporę bez rękawa wewnętrznego, wykonanej
z bardzo mocnego materiału, zbrojonego siatka poliestrowa o gramaturze 650g/m2, o średnicy zapory 40 cm lub
80 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje dodatkowo zapisów i wymogów SIWZ. Zostaną dopuszczone rozwiązania spełniające
wymogi opisane w SIWZ.
Pytanie 3
Czy zapora powinna posiadać złącza w systemie STORZ do bezproblemowego podpięcia węży tłocznych w celu
jej napełnienia? Jeżeli tak to jakie STORZ: 52? 75?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wymaga złącza w systemie STORZ 75, ale tylko w przypadku zastosowania rękawa
wewnętrznego.
Odpowiedzi do SIWZ w zakresie, w którym modyfikują opis przedmiotu zamówienia staje się integralną
częścią SIWZ.

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 5 lipca 2019 r. na dzień8lipca 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: 05/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Jest:
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 09:00
- IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Było:
Oferta musi zachować ważność do: 2/09/2019
Jest:
Oferta musi zachować ważność do: 8/09/2019
- IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Było:
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
Jest:
Data: 11/07/2019
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.

