Częstochowa, dnia 31 grudnia 2019 roku

WT.2370.27.7.2019

DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
dotyczy: wyjaśnień
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 31 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 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.

1.

2.

3.

Treść pytania
Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ – punkt 4.25
Czy poprzez zapis „automatyczny, komputerowy system tłumienia drgań
przęseł przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza drabiny” Zamawiający
ma na myśli działanie automatycznego, komputerowego systemu tłumienia
wahań przęseł wywołanych gwałtownymi podmuchami wiatru lub zmianą
obciążenia kosza – czyli wahania wywołanego wejściem lub skokiem do
kosza osób na wysokości.
Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ – punkt 5.2
Prosimy o doprecyzowanie, iż Zamawiający wymaga, aby poziomowanie
kosza w trybie awaryjnym odbywało się z wnętrza kosza. Takie rozwiązanie
gwarantuje lepsza orientację w położeniu kosza w skrajnie niekorzystnych
warunkach akcji ratowniczej, np. przy silnym zadymieniu. W takiej sytuacji
operator na dole drabiny nie ma wiedzy o sytuacji w koszu.
Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ – punkt 5.4
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby stanowisko w koszu
było wyposażone w ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz pola pracy,
czyli rozwiązanie od dłuższego czasu będące rozwiązaniem standardowym
w drabinach pożarniczych. Kolorowe wyświetlacze zwiększają czytelność
oraz ilość informacji kierowanych do obsługującego, przez co obsługa
drabiny jest bardziej efektywna i bezpieczna.

Dokonane modyfikacje
Stosując zapis „automatyczny, komputerowy
system tłumienia drgań przęseł przy
gwałtownych zmianach obciążenia kosza
drabiny” Zamawiająca miała na uwadze system
tłumienia drgań reagujący na wszelkie zmiany
obciążenia kosza oraz gwałtowne podmuch
wiatru.
Zamawiająca nie precyzuje aby poziomowanie
kosza w trybie awaryjnym odbywało się
z wnętrza kosza. Poziomowanie kosza w trybie
awaryjnym może odbywać się z głównego
stanowiska sterowniczego lub górnego
stanowiska sterowniczego.
Zamawiająca wymaga aby stanowisko w koszu
było wyposażone w wyświetlacz spełniający
minimum wymagania postawione w pkt. 5.4
opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.

4.

Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ – punkt 2.9 oraz 6.27
Prosimy o wyjaśnienie, czy wraz z samochodem należy dostarczyć linę
stalową lub syntetyczną o długości 10 m, a także drugą linę/hol sztywny o
długości 6 m, czy też ma to być jedna lina ewentualnie hol sztywny, a
wówczas o jakich parametrach.

Zamawiająca wymaga aby pojazd został
wyposażony w liny zgodnie z opisem
wyspecyfikowanym w pkt. 2.9 oraz
wyposażenie, które zostało opisane w pkt. 6.27
opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.

5.

Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z pkt. 4.22, układ wodno-pianowy
powinien być wyposażony w działko wodno-pianowe zamontowane na stałe
w przedniej ścianie kosza ratowniczego. Zapis taki pozostaje w sprzeczności
z punktem 5.5, który określa iż działko wodno-pianowe powinno przewożone
w zabudowie pojazdu i przystosowane do zamontowania w koszu.

Zamawiająca wymaga wyposażenie drabiny
w działko wodno-pianowe przewożone
w zabudowie pojazdu i przystosowane do
zamontowania w koszu.

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 związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia
ofert nie ulega zmianie.
KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
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mł. bryg. mgr Piotr Placek
Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.
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