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 WT.2370.27.5.2019         Częstochowa, dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

DO WYKONAWCÓW  

ZAINTERESOWANYCH  

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 

dotyczy:  wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr WT.2370.27.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do  

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego  

z drabiną mechaniczną (SD)” 

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie 

wyjaśnień i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej 

SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.27.2019, pn. „Dostawa do  Centralnej Szkoły Państwowej Straży 

Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD)”.   

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego 

odpowiedziami:   

Lp. Treść pytania Dokonane modyfikacje 

1.  

Pkt. 2.21 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym 
zamiast 4 szt. reflektorów dalekosiężnych zastosowane zostaną 2 
sztuki wysokowydajnych najaśnic typu LED o strumieniu 
świetlnym min. 1100 lumen każda (łączny strumień świetlny 2200 
lumen). System zasilany napięciem 
24 V. 
Uzasadnienie: 
Wymagany przez Zamawiającego zestaw reflektorów 
dalekosiężnych znajduje zastosowanie szczególnie podczas dojazdu 
do miejsca działań, głównie w słabiej oświetlonych obszarach 
pozamiejskich. Należy jednak zauważyć, iż w przypadku coraz 
bardziej popularnych pojazdów typu SUV (większy prześwit oraz 
wyżej umieszczone zawieszenie powoduje iż siedzenie kierowcy 
znajduje się wyżej niż w „standardowych samochodach miejskich”) 
wiązka światła wysyłana przez zestaw reflektorów (dużej mocy) 
może powodować zjawisko olśnienia/oślepienia kierowców 
jadących z przeciwnego kierunku ruchu. 
Zestaw reflektorów dalekosiężnych jest także problematyczny do 
użycia podczas akcji ratowniczo-gaśniczej gdyż wysokość jego 
montażu może powodować zjawisko olśnienia/oślepienia 
pracujących strażaków i innych służb. Należy zaznaczyć iż w 
przypadku samochodu z drabiną mechaniczną nie ma możliwości 
montażu reflektorów według wymagań Zamawiającego na dachu 
pojazdu ze względu na posadowienie w tym miejscu części zespołu 
drabiny oraz kosza. Proponowane rozwiązanie (np. 2 szt. najaśnic 
typu LED) może być załączane wraz z oświetleniem 
pola pracy, doświetlając tym samym przestrzeń przed kabiną 
pojazdu oraz koszem ratowniczym. Strumień światła skierowany jest 
pod kątem w dół, maksymalnie minimalizując możliwość 
olśnienia/oślepienia osób pracujących na miejscu akcji. 
Przykładowe zdjęcia omawianego rozwiązania w załączeniu. 

Zamawiająca podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża 
zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

2.  

Pkt. 4.3 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 
obustronnego zabezpieczenia zespołu drabiny (w części min. od 
początku podstawy obrotowej do zakończenia zespołu drabiny) 
do wysokości min. 3 sekcji bazowej, za pomocą arkuszy 
metalu/tworzywa. 
Uzasadnienie: 
Opisane powyżej zabezpieczenie chroni przed ewentualnymi 
urazami mechanicznymi np. zmiażdżenie dłoni podczas wysuwu 
sekcji oraz zabezpiecza przed wciągnięciem elementów ubrania 
bojowego operatora w trakcie podnoszenia/opuszczania zespołu 
drabiny. 

Zamawiająca wymaga zastosowania zabezpieczenia 
zespołu drabiny, minimum od strony stanowiska 
operatora w strefie stanowiska operatora, chroniącego 
obsługującego podczas wysuwu sekcji. 
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3.  

Pkt. 4.19 Czy Zamawiający dopuszcza montaż wiatromierza na 
koszu ratowniczym? 
Uzasadnienie: 
Tego typu lokalizacja pozwala na dokładniejszy pomiar prędkości 
wiatru na „wysokości” kosza. W chwili obecnej niezmiernie rzadko 
prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze z użyciem drabin 
mechanicznych ze zdemontowanym koszem ratowniczym. 

Zamawiająca dopuszcza montaż wiatromierza na 
koszu ratowniczym. 

 

4.  

Pkt. 5.3 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 
dodatkowej przedniej, opuszczanej drabinki dostępowej ułatwiającej 
dostęp do kosza ratowniczego w jego przedniej części. Powyższe 
znajduje zastosowanie w przypadku ewakuacji osób z balkonów, a 
także podczas opuszczania/wchodzenia do kosza przez strażaków 
używających linkowych aparatów ewakuacyjnych. Pragniemy 
zaznaczyć, iż tego typu drabinka dostępowa oferowana jest przez co 
najmniej 3 producentów drabin mechanicznych na świecie, w tym 2 
europejskich. 

Zamawiająca nie wymaga dodatkowej drabinki 
ułatwiającej dostęp do kosza ratowniczego. 
 

5.  
Pkt. 5.5 Czy Zamawiający dopuszcza stopień ochrony najaśnic - 
IP65? 

Zamawiająca dopuszcza stopień ochrony najaśnic na 
poziomie IP65. 
W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 
zakresie Załącznika nr 1 do siwz „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia” (pkt. 5.5)  
w części dotyczącej stopnia ochrony najaśnić w 
następujący sposób: 
Jest: 
„stopień ochrony min. IP 67” 
Zmienia się na: 
„stopień ochrony min. IP 65” 

6.  
Pkt. 6.1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie nazw 
producentów/modeli aparatów powietrznych stosowanych przez 
Zamawiającego. 

Model aparatu: Fenzy Aeris Phase 2, model maski: 
Fenzy OpiPro. 
 

7.  

Pkt. 2.9, 2.30, 5.5, 6 Czy Zamawiający wymaga aby komplet 
wyposażenia określony w poprzednio podanych punktach (poza 
agregatem prądotwórczym - pkt. 6.20) był zamontowany i 
odpowiednio zabezpieczony wyłącznie w skrytkach sprzętowych 
pojazdu, z wykluczeniem montażu zewnętrznego? 
Uzasadnienie: 
Transport sprzętu i wyposażenia w skrytkach pojazdu zabezpiecza 
go przed działaniem czynników atmosferycznych co wpływa na jego 
dłuższą żywotność. 

Zamawiająca wymaga aby komplet wyposażenia był 
zamontowany i odpowiednio zabezpieczony wyłącznie 
w skrytkach sprzętowych pojazdu. Rozmieszczenie 
sprzętu zostanie uzgodnione podczas inspekcji 
produkcyjnej. 
 

8.  

Pkt. 6.11 Uprzejmie prosimy o określenie ilości linek strażackich 
ratowniczych, które mają znaleźć się na wyposażeniu pojazdów. 
Uzasadnienie: 
Brak stosownej informacji w kolumnie ilościowej. 

Zamawiająca wymaga dostawy 1 szt. linki strażackiej 
ratowniczej. 
W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 
zakresie Załącznika nr 1 do siwz „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia” (pkt. 6.11)  
w części dotyczącej ilości poprzez dodanie zapisu 
„1 szt.” 

9.  
Pkt. 6.20 Czy Zamawiający dopuszcza głośność agregatu max 95.5 
dB(A)? 

Zamawiająca dopuszcza głośność agregatu max. 95,5  
dB(A). 
W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 
zakresie Załącznika nr 1 do siwz „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia” (pkt. 6.20)  
w części dotyczącej głośności agregatu w następujący 
sposób: 
Jest: 
„głośność agregatu max 90 dB(A)” 
Zmienia się na: 
„głośność agregatu max 95,5 dB(A)” 

10.  

Pkt. 6.25 Uprzejmie prosimy o określenie ilości zestawów narzędzi 
ślusarskich, które mają znaleźć się na wyposażeniu pojazdów. 
Uzasadnienie: 
Brak stosownej informacji w kolumnie ilościowej. 

Zamawiająca wymaga dostawy 1 kpl. sprzętu. 
W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 
zakresie Załącznika nr 1 do siwz „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia” (pkt. 6.25)  
w części dotyczącej ilości poprzez dodanie zapisu 
„1 kpl.” 

11.  

Dodatkowo uprzejmie prosimy o podanie, jaki jest właściwy numer 
Państwa sprawy/postępowania, gdyż na 
pierwszej stronie SIWZ występują dwa różne numery (cytowane 
również w niniejszym dokumencie): 

Numer nadany przez Zamawiającą niniejszemu 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to: 
WT.2370.27.2019. 
W postępowaniu, każdy wygenerowany przez 
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a) WT.2370.27.2019 
b) WT.2370.27.4.2019 

Zamawiająca dokument jest numerowany i oznaczany 
numerem postępowania z dodatkowym rozszerzeniem 
oznaczanym numerycznie zapisywanym po kropce i 
numerze oznaczającym dane postępowanie (w tym 
przypadku 27)  
Numer wskazany w lewym górnym rogu SIWZ to nr 
konkretnego dokumentu (w tym przypadku 
WT.2370.27.4.2019 to oznaczenie SIWZ) Kolejny nr 
WT.2370.27.5.2019 został nadany niniejszemu pismu 
stanowiącemu wyjaśnienie zapisów SIWZ. 
  

 
 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 zakładka zamówienia publiczne) zamieszcza 

poprawiony Załącznik nr 1 ,,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 wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert  

nie ulega zmianie.  
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Otrzymują: 

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  

- a/a. 

http://www.cspsp.pl/
http://www.cspsp.pl/

