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Odpowiedzi na pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego 

zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej   w Zawadzie Książęcej. 

 

1. Czy Zamawiający dopuści lampę zespoloną na dachu kabiny bez napisu „STRAŻ”? 

• Zgodnie z punktem 2.5 SIWZ na dachu kabiny powinien być napis podświetlany 

„STRAŻ” 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu bez nakładki kompozytowej na dachu kabiny? 

• Zgodnie z punktem 2.5 SIWZ kabina powinna być wyposażona w kompozytową 

nadbudowę dopasowaną do szerokości dachu, ukształtowaną opływowo. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z min. 3 tonami zmiennymi sygnalizacji 

ostrzegawczej? 

• Zgodnie z punktem 2.5 SIWZ urządzenie dźwiękowe powinno mieć min. 5 

modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, 

wyposażone w funkcję megafonu. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu bez koła zapasowego mocowanego na 

stałe? 

• Zgodnie z punktem 2.6 SIWZ koło zapasowe powinno być zamontowane do stałego 

przewożenia w nadwoziu. 

 

5. Czy zamawiający dopuści pojazd bez regału obrotowego? 

• Zgodnie z punktem 3.7 SIWZ wymagane  jest wykonanie i zamontowanie dużych 

obrotowych, otwieranych regałów, wyposażonych w regulowane półki w przednich 

skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i szerokość  skrytki. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez dodatkowych listew LED w górnej części zabudowy oraz 

nad drzwiami kabiny? 

• Zgodnie z punktem 2.8 SIWZ wymaga się listw z oświetleniem typu LED umieszczonych 

obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi. 

Zgodnie z punktem 3.5 SIWZ skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być 

wyposażone w oświetlenie, listwy  LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy 

prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  skrytki.  Pojazd musi posiadać 

oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z listew LED, zamontowanych nad 

żaluzjami na całej długości oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3szt na stronę) do 

oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane    w kompozytowe balustrady boczne.  



 

7. Czy Zamawiający dopuści pojazd z przestrzenią w kabinie 1400 mm? 

 

• Zgodnie z punktem 2.8 SIWZ wymaga się aby przestrzeń pomiędzy maksymalnie 

odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą  kabiny zespolonej 

wynosiła minimum 1500mm. 

8. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w skuteczny system wizualnego 
informowania kierowcy o otwartych podestach itp. bez alarmu słownego? 
 

• Zgodnie z punktem 2.9 SIWZ zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte 
żaluzje”, „otwarte podesty”,  „wysunięty maszt” 

 
9. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami wykonanymi w całości                         

z aluminium? 
 

• Zgodnie z punktem 3.1 SIWZ wewnętrzne poszycia skrytek powinny być wyłożone  
anodowaną  gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków gładką blachą  
nierdzewną. 

 
10. Czy zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z szerokością skrytki przelotowej                           

min. 680mm? 
 

• Zgodnie z punktem 3.7 SIWZ przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu powinny być 
wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. 
Środkowa część powinna być o szerokości przelotu min.800 mm,  wyposażona w półki 
z regulacją wysokości. 

 
11. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z balustradami wykonanymi z kompozytu o 

wysokości min.100 mm bez elementów barierki rurkowej? 
 

• Zgodnie z punktem 3.8 SIWZ balustrady boczne dachu powinny być wykonane                         
z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą                       
z elementami  barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. 

 
12. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z jedną nasadą do tankowania 

hydrantowego? 
 

• Zgodnie z punktem 3.19 SIWZ pojazd powinien być wyposażony w instalację 
napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w dwie nasady W75  umieszczona 
w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworem kulowym. 
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