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 WT.2370.9.6.2019         Częstochowa, dnia 20 maja 2019 roku 

 

 

DO WYKONAWCÓW  

ZAINTERESOWANYCH  

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 

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

nr WT.2370.9.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do  Centralnej 

Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego Samochodu Ratownictwa Technicznego 

z Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym (HDS)” 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  

nr WT.2370.9.2019, pn. „Dostawa do  Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego 

Samochodu Ratownictwa Technicznego z Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym (HDS)”.  Działając na 

podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Dokonane modyfikacje 

1.  Dotyczy punktu 6.1.8. 

Czy Zamawiający dopuści brak przedłużki o długości 

minimalnej 250 mm dla rozpieracza z punktu 6.1.5? 

Uzasadnienie: 

W chwili obecnej tylko jeden producent tzn. firma 

Holmatro posiada w ofercie taki produkt. Oferowany 

przez nas rozpieracz kolumnowy posiada skok 500 mm, 

który nie wymaga zastosowania przedłużki.  

Zamawiająca wyraża zgody na modyfikację siwz 

w sposób wskazany przez Wykonawcę jedynie  

w sytuacji zaoferowania rozpieracza o skoku 

minimum 500mm. 

W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 

zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia (pkt.6.1.8) w następujący sposób: 

Jest: 

„Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego 

w punkcie 6.1.4, 6.1.5 zawierający: 

- przedłużka o dł. min. 250 mm – 1 szt.,  

- łącznik – 2 szt. (jeżeli jest wymagany) 

- zestaw dodatkowych końcówek roboczych 

(minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w 

walizce,” 

Zmienia się na: 

„Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego 

w punkcie 6.1.4, 6.1.5 zawierający: 

- przedłużka o dł. min. 250 mm – 1 szt., 

(wymagana w przypadku zaoferowania 

rozpieracza którego skok jest mniejszy niż 

500 mm) 

- łącznik – 2 szt. (jeżeli jest wymagany) 

- zestaw dodatkowych końcówek roboczych 

(minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w 

walizce,” 

2.  Dotyczy punktu 6.2.7. 

Czy Zamawiający dopuści brak przedłużki o 

długości minimalnej 250 mm dla rozpieracza z 

punktu 6.2.4.? 

Oferowany przez nas rozpieracz kolumnowy posiada 

skok 700 mm, który nie wymaga zastosowania 

przedłużki. 

Zamawiająca wyraża zgody na modyfikację siwz 

w sposób wskazany przez Wykonawcę jedynie  

w sytuacji zaoferowania rozpieracza o skoku 

minimum 700mm. 

W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 

zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia (pkt.6.2.7) w następujący sposób: 

Jest: 

Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego 

w punkcie 6.2.4, zawierający: 

przedłużka o dł. min. 250 mm – 2 szt., 

- łącznik – 2 szt. (jeżeli jest wymagany) 

- zestaw dodatkowych końcówek roboczych 

(minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w 

walizce, 
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Zmienia się na: 

Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego 

w punkcie 6.2.4, zawierający: 

przedłużka o dł. min. 250 mm – 1 szt., 

(wymagana w przypadku zaoferowania 

rozpieracza którego skok jest mniejszy niż 

700 mm) 
- łącznik – 2 szt. (jeżeli jest wymagany) 

- zestaw dodatkowych końcówek roboczych 

(minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w 

walizce, 

3.  Dotyczy punktu 6.2.8. 

Prosimy o jasne określenie ile sztuk węży 10 m wymaga 

Zamawiający? 

Wyjaśniając zapisy siwz Zamawiająca 

informuje, iż wymaga dostarczenia 4 szt. węży o 

długości 10 mb każdy do podłączenia urządzeń 

określonych w zestawach 6.1, 6.2. 

W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 

zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia (pkt.6.2.8) w następujący sposób: 

Jest: 

„Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń 

określonych w zestawach 6.1, 6.2 i 6.3  o 

długości 10 mb. każdy wąż. Zestawy węży 

zakończone obustronnie monozłączem. Data 

zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed 

terminem odbioru. 1 kpl.” 

Zmienia się na: 

„Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń 

określonych w zestawach 6.1, 6.2 i 6.3  o 

długości 10 mb. każdy wąż. Zestawy węży 

zakończone obustronnie monozłączem. Data 

zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed 

terminem odbioru. 4 szt.” 

4.  Dotyczy punktu 6.2.9. 

Prosimy o jasne określenie ile sztuk węży 5 m wymaga 

Zamawiający? 

Wyjaśniając zapisy siwz Zamawiająca 

informuje, iż wymaga dostarczenia 4 szt. węży o 

długości 5 mb każdy do podłączenia urządzeń 

określonych w zestawach 6.1, 6.2. 

W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 

zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia (pkt.6.2.9) w następujący sposób: 

Jest: 

„Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń 

określonych w zestawach 6.1, 6.2 i 6.3  o 

długości 5 mb. każdy wąż. Zestawy węży 

zakończone obustronnie monozłączem. Data 

zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed 

terminem odbioru. 1 kpl.” 

Zmienia się na: 

„Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń 

określonych w zestawach 6.1, 6.2 i 6.3  o 

długości 5 mb. każdy wąż. Zestawy węży 

zakończone obustronnie monozłączem. Data 

zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed 

terminem odbioru. 4 szt.” 

5.  Dotyczy punktu 6.2.10. 

Prosimy o sprecyzowanie ile zwijadeł pojedynczych 

wolnostojących z wężami o długości 15 m wymaga 

Zamawiający? 

Wyjaśniając zapisy siwz Zamawiająca 

informuje, iż wymaga dostarczenia 2 kpl. węży o 

długości 15 mb każdy wąż na zwijadle do 

podłączenia urządzeń określonych w zestawach 

6.1, 6.2. (1 kpl. to jeden wąż i jedno zwijadło) 

W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w 

zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia (pkt.6.2.10) w następujący sposób: 
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Jest: 

„Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń 

określonych w zestawach 6.1, 6.2, i 6.3, o 

długości 15 mb. każdy na zwijadle. Zestawy 

węży zakończone obustronnie monozłączem. 

Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed 

terminem odbioru. 2 kpl.” 

Zmienia się na: 

„Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń 

określonych w zestawach 6.1, 6.2, i 6.3, o 

długości 15 mb. każdy. Każdy wąż na zwijadle. 

Zestawy węży zakończone obustronnie 

monozłączem. Data zakucia węży nie dalsza jak 

3 m-ce przed terminem odbioru. (1 kpl. Składa 

się z węża na zwijadle).  2 kpl. ” 

6.  Dotyczy punktu 6.3. 

Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy zestawu 

z pkt. 6.3 współpracowały ze sprzętem z punktu 6.1.1., 

6.2.1., 6.2.11. 

Zamawiający wymaga, aby agregaty hydrauliczne 

dwustronnego działania oraz pompa ręczna 

dwustronnego działania obsługiwały urządzenia z 

punktu 6.3, które są urządzeniami jednostronnego 

działania, co technicznie jest niemożliwe. 

W odpowiedzi na zadane pytanie 

Zamawiająca modyfikuje zapisy siwz w 

zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia (pkt.6.3) w następujący sposób: 

Jest: 

„Pomocnicze narzędzia ratownicze o napędzie 

hydraulicznym oraz inne urządzenia 

pomocnicze. Narzędzia umieszczone w miarę 

możliwości w jednej skrytce. Wszystkie 

elementy fabrycznie nowe. Wszystkie elementy 

zestawu muszą współpracować ze sprzętem 

określonym w punkcie 6.1.1, 6.2.1, 6.2.11. 

Rodzaj i parametry narzędzi określone są w 

punktach 6.3.1 do 6.3.3.” 

Zmienia się na: 

„Pomocnicze narzędzia ratownicze o napędzie 

hydraulicznym oraz inne urządzenia 

pomocnicze. Narzędzia umieszczone w miarę 

możliwości w jednej skrytce. Wszystkie 

elementy fabrycznie nowe. Wszystkie elementy 

zestawu muszą współpracować ze sprzętem 

określonym w punkcie 6.1.1, 6.2.1, 6.2.11. 

Rodzaj i parametry narzędzi określone są w 

punktach 6.3.1 do 6.3.3.” 

Zasilanie urządzeń wyszczególnionych w pkt. 

6.3.1 do 6.3.3 musi zapewniać oddzielna pompa 

z wężem o długości minimum 2 m, wyposażona w 

stosowną złączkę umożliwiającą zasilanie 

urządzeń wymieniona w pkt. 6.3.5.  

 

Ponadto dodaje się pkt. 6.3.5 o treści: 

„Pompa hydrauliczna o napędzie ręcznym lub 

nożnym do zasilania pomocniczych narzędzi 

ratowniczych określonych w pkt. 6.3.1, 6.3.2, 

6.3.3,: 

- pompa wyposażona w wąż hydrauliczny o 

długości min. 2mb zakończony złączem 

kompatybilnym ze złączem w które wyposażone 

zostały w/w urządzenia 2 szt.” 

7.  Dotyczy punktu 6.4. 

Czy zapisy wszystkie elementy jednego producenta 

dotyczy tylko punktów 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3? 

Jeśli nie prosimy o zmianę tego zapisu ze względu na 

fakt, iż pozostały osprzęt pomocniczy produkowany jest 

przez różnych producentów, a co za tym idzie żaden z 

wykonawców nie będzie w stanie zaoferować urządzeń 

Zamawiająca informuje, iż w celu zapewnienia 

kompatybilności, zapis dotyczący pochodzenia 

od jednego producenta dotyczy wyłącznie 

wymienionych w pkt. 6.4.1 – 6.4.3 podpór 

stabilizacyjnych. Pozostałe elementy 

wymienione w pkt. 6.4 mogą pochodzić od 

innego producenta. 
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spełniających wymagania Zamawiającego. W celu doprecyzowania zapisów  modyfikuje się 

zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis 

przedmiotu zamówienia (pkt.6.4) w następujący 

sposób: 

Jest: 

Zestaw  stabilizacyjnych podpór mechanicznych. 

Cały zestaw umieszczony w jednej skrytce. 

Wszystkie elementy zestawu jednego 

producenta, fabrycznie nowe. Elementy muszą 

ze sobą współpracować bez żadnych 

dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie 

dopuszcza jakichkolwiek przeróbek). 

Zmienia się na: 
Zestaw  stabilizacyjnych podpór mechanicznych. 

Cały zestaw umieszczony w jednej skrytce. 

Wszystkie elementy zestawu podpory 

stabilizacyjne wymienione w pkt. 6.4.1 – 6.4.3 
jednego producenta, fabrycznie nowe. Elementy 

muszą ze sobą współpracować bez żadnych 

dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie 

dopuszcza jakichkolwiek przeróbek).  

8.  Dotyczy 6.4.9. 

Zamawiający wymaga dostarczenia bezodpryskowej 

przecinarki (piły) do szyb klejonych. W chwili obecnej 

żaden z producentów nie jest w stanie spełnić tego 

zapisu. 

Wnosimy o zmianę zapisu bezodpryskowe ze względu 

na fakt, iż każda piła wytwarza pył szklany (odpryski). 

Wnosimy o zmianę zapisu na piła do szyb klejonych. 

Zamawiająca wyrażą zgodę na zmianę zapisów 

siwz w tym zakresie. 

W celu doprecyzowania zapisów  modyfikuje się 

zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis 

przedmiotu zamówienia (pkt.6.4.9) w 

następujący sposób: 

Jest: 

„Bezodpryskowa ręczna przecinarka ( piła) do 

szyb klejonych.” 

Zmienia się na: 
„Bezodpryskowa Akumulatorowa ręczna 

przecinarka ( piła) do szyb klejonych.” 

 

 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 wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert  

ulega zmianie. Obowiązujące terminy to: 

Termin składania ofert: 05.06.2019 r. godz. 9:00 

Termin otwarcia ofert: 05.06.2019 r. godz. 12:00 
 

KOMENDANT 

Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie 

/-/ 

mł.  bryg.  mgr Piotr Placek 

 

 

 
Otrzymują: 

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  

- a/a. 

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

