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Celestynów, dn. 31.07.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla OSP w Zabieżkach”

Gmina Celestynów, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

W nawiązaniu do w/w postępowania proszę o wyjaśnienie następujących treści SIWZ:
Pytanie nr 1
Proszę o doprecyzowanie zapisów pkt. 3.29 Zał. Nr 2a do SIWZ. — Formularz techniczny: . „Ilość ...
do ustalenia na etabie realizacji” Liczba szuflad/podestów czy tac ma istotny wpływa na kalkulację
cenową pojazdu.
Odpowiedź.
pkt 3.29 załącznika nr 2a – formularz techniczny oraz załacznika nr 1 – opis przedmitu
zamówienia, otrzymuje następujące brzmienie:
Szuflady, podesty i ruchome półki blokowane automatycznie w pozycji zamkniętej i otwartej,
posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem, wypadaniem z prowadnic. Szuflady 2szt, ruchome półki - na sprzęt podręczny 1 szt. /rozmieszczenie do ustalenia na etapie realizacji/.
Szuflady, podesty i ruchome półki wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys
pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.
Pytanie nr 2
Proszę o doprecyzowanie zapisów Wzoru umowy w aspekcie pkt 5.5. Zał. Nr 2a do SIWZ –
Formularz techniczny, które są ze sobą sprzeczne. Czy Zamawiający odbierze pojazd z siedziby
Wykonawcy we własnym zakresie czy zgodnie z §6 umowy koszty te pokrywa Wykonawca (ma to
istotny wpływa na kalkulację kosztów dostawy pojazdu).
Odpowiedź.
Zamawiajacy odbierze pojazd z siedziby Wykonawcy we własnym zakresie. W związku z
powyższym § 6 wzoru umowy (załacznik nr 5 do SIWZ), otrzymuje następujące brzmienie:
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Korzyści i ciężary związane z zakupionym samochodem oraz niebezpieczeństwa
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego pojazdu wraz z wyposażeniem.
W dniu odbioru końcowego samochodu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
następujące dokumenty w języku polskim:
Instrukcję obsługi do samochodu, zabudowy pożarniczej, zainstalowanych urządzeń i
wyposażenia;
certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej
Straży Pożarnej wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwock;
dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu jako specjalny, wynikającą z
ustawy Prawo o ruchu drogowym;
książki gwarancyjne samochodu i wyposażenia;
świadectwo homologacji pojazdu, - wszelkie inne dokumenty wymagane prawem;
świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Ochronie przeciwpożarowej na terenie
Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr
143. poz. 1002 z późn.zm.)
Własność pojazdu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego.
Odbierany pojazd powinien być zatankowany przez Wykonawcę i mieć pełny bak paliwa
(oleju napędowego).

Pytanie nr 3
We wzorze umowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca pokrył koszt przeglądów okresowych
pojazdu w okresie gwarancji. Są to dodatkowe koszty kalkulowane do oferty. Czy Zamawiający
podtrzymuje ten wymóg?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje ten wymóg.
Pytanie nr 4
We wzorze umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji
należytego wykonania. Są to dodatkowe koszty kalkulowane do oferty. Czy Zamawiający
podtrzymuje ten wymóg?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje ten wymóg.
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