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Częstochowa, dnia 27 lipca 2017 roku 
WT.2370.18.6.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.18.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do  
Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ciężkiego samochodu ratowniczo 
gaśniczego z napędem 4x4”. 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26 lipca 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.18.2017, pn. „Dostawa do  Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję 
treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji SIWZ:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Dotyczy pkt. 3.2. 

 
Czy Zamawiający dopuszcza 
realizację przełożeń terenowych 
poprzez zautomatyzowaną 
(automatyczną) skrzynię 
biegów wyposażoną w 
specjalne oprogramowanie 
terenowe wpływające na 
poprawę trakcji w terenie z 
zachowaniem pozostałych 
funkcji opisanych w p. 3.2. jako 
alternatywę wobec przełożeń 
terenowych i szosowych 
realizowanych poprzez skrzynię 
rozdzielczą? 

Zamawiająca dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę  
w zapytaniu tj. realizację przełożeń terenowych poprzez skrzynię 
biegów zautomatyzowaną lub automatyczną wyposażoną w specjalne 
oprogramowanie terenowe wpływające na poprawę trakcji w terenie  
z zachowaniem pozostałych funkcji opisanych w niniejszej pozycji. 
W związku z powyższym Zamawiająca modyfikuje zapisy siwz w tym 
zakresie w poz. 3.2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
Załącznik nr 1 do siwz, w tiret 1  w następujący sposób:  
 
Jest: 
• przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń  szosowych  
i terenowych 
 
Zmienia się na: 
• przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń  szosowych 

i terenowych lub w przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego 
w skrzynię biegów zautomatyzowaną lub automatyczną realizację 
przełożeń terenowych poprzez skrzynię biegów wyposażoną w 
specjalne oprogramowanie terenowe wpływające na poprawę 
trakcji w terenie z zachowaniem pozostałych funkcji opisanych w 
niniejszej pozycji.   
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Dotyczy pkt. 3.5. 
 
Zamawiający wymaga by 
lusterka zewnętrzne, były 
elektrycznie sterowane i 
podgrzewane. Czy 
Zamawiający dopuści by 
lusterka zewnętrzne główne 
były sterowane i podgrzewane  
elektrycznie natomiast 
szerokokątne były bez 
sterowania elektrycznego i 
podgrzewania? 

Zamawiająca dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę w 
zapytaniu tj. by lusterka zewnętrzne główne były sterowane i 
podgrzewane  elektrycznie natomiast szerokokątne były bez sterowania 
elektrycznego i podgrzewania. 
     W związku z powyższym Zamawiająca modyfikuje zapisy siwz w 
tym zakresie w poz. 3.5 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
Załącznik nr 1 do siwz, w tiret 6 i 8 w następujący sposób:  
 
Jest: 
• elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy 
• lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i 

szerokokątne) 
 
Zmienia się na: 
• elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne główne po stronie 

kierowcy i dowódcy 
• lusterka zewnętrzne główne elektrycznie podgrzewane (główne i 

szerokokątne) 
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3 Dotyczy pkt. 4.24. 
 
Czy Zamawiający dopuści: 
zamontowanie licznika czasu 
pracy autopompy? 

Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania 
wskazanego w zapytaniu tj. wyposażenie przedziału autopompy pojazdu 
w urządzenie kontrolne w postaci licznika czasu pracy autopompy. 
W związku z powyższym Zamawiająca modyfikuje zapisy siwz w tym 
zakresie w poz. 4.24 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
Załącznik nr 1 do siwz, w tiret 10 w następujący sposób: 
 
Jest:  
• licznik motogodzin-pracy autopompy 
 
Zmienia się na: 
• licznik motogodzin-pracy autopompy lub licznik czasu pracy 

autopompy 
  Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający 
ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, 
jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ.   
 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji dot. 
specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl/przetargi) zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 
,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Miejsca dokonania zmian w Załączniku nr 1 zostały wyróżnione 
kolorem niebieskim. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać Załącznik nr 1 uwzględniający 
powyższe modyfikacje. 

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, nie ulega zmianie termin składania oraz 
otwarcia ofert.  
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 378-53-26; +48 (34) 378-53-27; tel/fax: +48 (34) 378-53-51; e-mail: przetargi@cspsp.pl 

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie 
www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl 
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