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 WT.2370.9.7.2019         Częstochowa, dnia 28 maja 2019 roku 
 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

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 27 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. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dostarczenie pojazdu z wysokością 
całkowitą wynoszącą 3500 mm? 
Powyższe wynika z możliwości 
unifikacji produkowanych już 
pojazdów i posiadanego 
świadectwa dopuszczenia. W 
efekcie, Zamawiający ma 
możliwość otrzymać sprawdzony 
produkt w krótszym terminie, bo 
nie będzie potrzeby przejścia 
procedury certyfikacji w CNBOP. 

Zamawiająca wyraża zgody na dostarczenie pojazdu o maksymalnej 
wysokości 3500 mm a tym samym na modyfikację siwz w sposób 
wskazany przez Wykonawcę  
 
W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika 
nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt. 2.21) w następujący sposób: 
Jest: 
„Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3300 mm 
(do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań). 

W przypadku zaoferowania pojazdu o mniejszej wysokości zostanie 
przyznana dodatkowa punktacja za każdy 1mm poniżej maksimum 
0,2 pkt, jednak nie więcej niż 40pkt.” 
 
Zmienia się na: 
„Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3500 mm 
(do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań). 

W przypadku zaoferowania pojazdu o mniejszej wysokości zostanie 
przyznana dodatkowa punktacja za każdy 1mm poniżej 3300 mm,  
0,2 pkt, jednak nie więcej niż 40pkt.” 
 
W związku z dokonaną modyfikacją modyfikacji ulega także treść 
SIWZ na stronie 22, w pkt. 18.2.2. „Kryterium – parametry 
techniczne i wyposażenie” w zakresie sposobu oceny ofert w ramach 
parametru „B) Wysokość pojazdu w mm” w następujący sposób: 
Jest: 
„ W przypadku zaoferowania pojazdu o mniejszej wysokości niż 
wymagane maksimum 3300 mm, zostaną przyznane dodatkowe małe 
punkty (mpkt.) Za każdy 1 mm poniżej maksimum zostanie przyznane 
0,2 mpkt. (im mniejsza wysokość tym większa ilość przyznanych 
małych punktów) Maksymalna ilość uzyskanych mpkt. jaką może 
uzyskać oferta przy ocenie parametru wysokości, wynosi 40 mpkt.” 
Zmienia się na: 
„W przypadku zaoferowania pojazdu o mniejszej wysokości niż 
wymagane maksimum 3300 mm, zostaną przyznane dodatkowe małe 
punkty (mpkt.) Za każdy 1 mm poniżej maksimum 3300 mm zostanie 
przyznane 0,2 mpkt. (im mniejsza wysokość tym większa ilość 
przyznanych małych punktów) Maksymalna ilość uzyskanych mpkt. 
jaką może uzyskać oferta przy ocenie parametru wysokości, wynosi 
40 mpkt.” 
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2. Odnośnie pkt. 9.6 załącznika nr 1 
do SIWZ – w celu rzetelnej wyceny 
przedmiotu zamówienia, prosimy o 
podanie użytkowanych aktualnie 
przez Zamawiającego aparatów 
ODO. Próba uzgodnienia ich typu 
na etapie realizacji może okazać się 
bezskuteczna, szczególnie biorąc 
pod uwagę fakt, że przy aktualnym 
zapisie, każdy Wykonawca 
uwzględni w swojej cenie ofertowej 
najtańsze dostępne na rynku 
aparaty. 

W obecnej chwili Zamawiająca jest użytkownikiem aparatów ODO 
następujących producentów: 
- Auer  
- Dräger 
- Fenzy 
Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie 
zaoferowanych aparatów poza tymi wymienionymi w pkt. 9.6 
Załącznika nr 1 stanowiącego opis przedmiotu zamówienia. 

3. Odnośnie pkt. 10.10 załącznika nr 1 
do SIWZ – czy Zamawiający 
dopuści narzędzie uniwersalne 
narzędzie do podważania, 
ukręcania, cięcia i przebijania 
elementów konstrukcji metalowych, 
spełniające wszystkie wymagania 
ale z wagą max. 6 kg? Pragniemy 
zwrócić uwagę na fakt, że na rynku 
nie występują narzędzia o tej 
długości z masą 5,5 kg. 

Zamawiająca informuje, iż w pkt. 10.10 wymienione jest inne 
urządzenie niż opisuje Wykonawca w złożonym pytaniu. 
Jednakże analizując treść złożonego zapytania wynika z niego, iż 
Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów w zakresie urządzenia 
wymienionego w pkt. 8.8. tiret pierwsze. 
 
Zamawiająca wyraża zgodę na modyfikację siwz w sposób wskazany 
przez Wykonawcę dla uniwersalnego narzędzie poprzez 
dopuszczenie narzędzia o większej masie. 
W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika 
nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.8.8 tiret pierwsze) w 
następujący sposób: 
Jest:  
„- uniwersalne narzędzie do podważania, ukręcania, cięcia i 
przebijania elementów konstrukcji metalowych, długość od 100 do 
110 cm, masa nie większa niż 5,5 kg – 1 szt.” 
 
Zmienia się na: 
„- uniwersalne narzędzie do podważania, ukręcania, cięcia i 
przebijania elementów konstrukcji metalowych, długość od 100 do 
110 cm, masa nie większa niż 5,5 6,0 kg – 1 szt.” 

 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 ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Miejsca dokonania zmian w Załączniku 
nr 1 zostały wyróżnione kolorem zielonym. 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: 13.06.2019 r. godz. 9:00 
Termin otwarcia ofert: 13.06.2019 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. 


