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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do
ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice oraz
Smolec.
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści w p.2.1. Załącznika nr 1 zaoferowanie pompy o parametrach:
- napędzanej silnikiem spalinowym, 4 – suwowym o mocy minimum 2,22 kW
- pozostałe parametry bez zmian?
Zastosowanie nowoczesnej pompy o znacznie niższej wadze, tj. 25 kg znacznie zwiększy mobilność
sprzętu. Parametry opisane w SIWZ ukierunkowane są wyłącznie na jednego producenta, tj.
Holmatro.
Odpowiedź 1. Zamawiający nie dopuści zaoferowania pompy o takich parametrach.
Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści w p. 2.1 Załącznika nr 1 zaoferowanie węży koncentrycznych o
maksymalnej wadze 6 kg każdy, z zastosowaniem bardziej efektywnego systemu mono złączy
umożliwiających łączenie i rozłączanie węży w rękawicach ochronnych Ratownika z zachowaniem
pozostałych wymagań Zamawiającego ?
W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie, które
odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający określając parametry przedmiotu Zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych
potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego jest trybem
adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na Publiczne ogłoszenie oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Odpowiedź 2. Zamawiający nie dopuści zaoferowania węży o takich parametrach.
Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści w p. 2.3 Załącznika nr 1 zaoferowanie nożyc hydraulicznych o
parametrach:
- ostrza w najnowocześniejszej technologii kutej umożliwiające cięcie karoserii pojazdów
- siła cięcia 962 kN
- waga ok.18,81 kg
- bez oświetlenia pola pracy zintegrowanego z urządzeniem
- pozostałe parametry bez zmian ?
W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie. które
odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego. Zamawiający określając
parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych
potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego jest
trybem adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Odpowiedź 3. Zamawiający nie dopuści zaoferowania nożyc hydraulicznych o takich parametrach.
Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści w p.2.2 Załącznika nr 1 zaoferowanie rozpieracza
ramieniowego hydraulicznego o parametrach:
- waga ok.19,6 kg
- bez oświetlenia pola pracy zintegrowanego z urządzeniem
- pozostałe parametry bez zmian ?
W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie,

które odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
określając parametry Przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych
potencjalnych oferent6w w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego
jest trybem adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Odpowiedź 4. Zamawiający nie dopuści zaoferowania rozpieracza ramieniowego o takich
parametrach.
Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści w p.2.3 Załącznika nr 1 zaoferowanie rozpieracza
kolumnowego jednotłokowego bez funkcji ciągnięcia o parametrach:
-siła rozpierania 135 kN
-ciśnienie robocze 70 MPa
-pozostałe parametry bez zmian ?
W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie, które
odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiąjącego. Zamawiający
określając parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych
potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego
jest trybem adresowanym do wszystkich. w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Odpowiedź 5. Zamawiający nie dopuści rozpieracza kolumnowego jednotłokowego o takich
parametrach.
Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuści w p.2.5 Załącznika nr l zaoferowanie piły do cięcia szyb
klejonych o maksymalnej wadze 1,2 kg?
W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie,
które odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego. Zamawiający określając
parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych
potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego
jest trybem adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty
mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Odpowiedź 6. Zamawiający nie dopuści piły do cięcia szyb klejonych o takich parametrach.
Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści w p. 2.6. zaoferowanie pokrowca zabezpieczającego na
poduszkę kierowcy zabezpieczającą we właściwy sposób powierzchnię kierownicy o wymiarach do
50 cm i maksymalnej wadze do 1 kg?
W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie, które
odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
określając parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych
potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego
jest trybem adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Odpowiedź 7. Zamawiający wymaga zaoferowania pokrowca zabezpieczającego na poduszkę
kierowcy o wymiarach 350 – 510 mm zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści w p. 2.8 Załącznika nr 1 zaoferowanie podpory ratowniczej z
pasami napinającymi o parametrach:
-długość w stanie złożonym maks. 1200 mm
-waga ok. 15 kg
-pozostałe parametry bez zmian ?
W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie, k które
odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego. Zamawiający określając
parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych potencjalnych
oferentów w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego jest trybem
adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Odpowiedź 8. Zamawiający nie dopuści zaoferowania podpory ratowniczej o takich parametrach.
Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści w p. 2.9 Załącznika nr 1 zaoferowanie Zestawu łańcuchów
składających się z:
-2x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi
- 2x łańcuch do ciągnięcia o dł. m ?

W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie, k które
odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego. Zamawiający określając
parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych potencjalnych oferentów
w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego jest trybem adresowanym do
wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani Wykonawcy
Odpowiedź 9. Zamawiający nie dopuści zaoferowania zestawu łańcuchów o takich parametrach.
Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści w p. 2.10 Załącznika nr 1 zaoferowanie zestawu głowic oraz
końcówek do rozpieracza kolumnowego składający się z:
-końcówka V
-końcówka stożkowa
-końcówka tnąca
-adapter do montażu na rozpieraczach kolumnowych
-2 x bolce
-waliza ?
W chwili obecnej tylko jeden producent Holmatro jest w stanie dostarczyć urządzenie, k które
odpowiada warunkom technicznym określonym przez Zamawiającego. Zamawiający określając
parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych potencjalnych oferentów
w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego jest trybem adresowanym do
wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani Wykonawcy.
Odpowiedź 10. Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu głowic oraz końcówek do rozpieracza
kolumnowego o takich parametrach.

Zamawiający chce uzyskać taki sprzęt jak został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego przed ogłoszeniem
przetargu Zamawiający ustalił, że funkcjonuje wiele podmiotów, które są w stanie
zaoferować sprzęt przez niego oczekiwany.

