
 

 

Częstochowa, dnia 18.05.2018 r. 

MT.2370.1.2018 

Odpowiedź na pytania oraz wyjaśnienia treści SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych t.j. (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający 

udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając i zmieniając treść SIWZ w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację zadania p.n.:  

„Dostawa jednej sztuki  średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem)” 

Zapytanie Wykonawcy nr 1 : 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.1.8. 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie tylko 1 szt. przedłużki o długości min. 250 mm do 

rozpieracza kolumnowego z punktu 6.1.4., w przypadku gdy rozpieracz kolumnowy z punktu 

6.1.5. będzie miał skok tłoka aż 500mm? 

Wyjaśnienia  zamawiającego : 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie tylko 1 szt. przedłużki o długości min. 250mm. 

do rozpieracza kolumnowego z punktu 6.1.4. załącznika nr 2 do SIWZ. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 2 : 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.1.9. 

Czy Zamawiający poprzez zapis zestaw końcówek i łańcuchów ułożony w walizce (walizkach) 

lub skrzynce rozumie zestaw adapterów do łańcuchów ciągnących i łańcuchów ułożonych w 

walizce (walizkach) lub skrzynce? 

Wyjaśnienia  zamawiającego : 

Zamawiający poprzez zapis zestaw końcówek i łańcuchów ułożony w walizce (walizkach) lub 

skrzynce, rozumie zestaw adapterów do łańcuchów ciągnących i łańcuchów ułożony w 

walizce (walizkach) lub skrzynce. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 3 : 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.2.7. 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie rozpieracza kolumnowego z punktu 6.2.4. bez 

przedłużki 250 mm- 2szt. 



 

 

Wyjaśnienia  zamawiającego : 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie rozpieracza kolumnowego z punktu 6.2.4., bez 

przedłużki (250 mm -2 szt.), jeżeli Wykonawca zaoferuje rozpieracz o skoku min 690 mm. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 4 : 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.2.8. 

Prosimy o doprecyzowanie ilości węży wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający 

opisuje węże do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2, 6.3. 

W punkcie 6.1. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem 

W punkcie 6.2. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem 

W punkcie 6.3. są zupełnie inne węże (pojedyncze). 

Ile kpl. węży 10 m zakończonych monozłączem jest wymagane do dostarczenia przez 

Zamawiającego? 

Prosimy również o sprecyzowanie, czy w tym punkcie Zamawiający odstępuje od dostarczenia 

dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3., skoro są one ujęte już w 

punkcie 6.3.?  

Wyjaśnienia  zamawiającego : 

 

Zamawiający w pkt. 6.2.8 wymaga dostarczenia 1 kpl. węży o długości 10 mb., do 

podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1,6.2.( razem 1 kpl.) Zamawiający nie 

będzie wymagał dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z 

punktu 6.3. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 5 : 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.2.9. 

Prosimy o doprecyzowanie ilości węży wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający 

opisuje węże do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2, 6.3. 

W punkcie 6.1. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem 

W punkcie 6.2. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem 

W punkcie 6.3. są zupełnie inne węże (pojedyncze). 

Ile kpl. węży 5 m zakończonych monozłączem jest wymagane do dostarczenia przez 

Zamawiającego? 

Prosimy również o sprecyzowanie, czy w tym punkcie Zamawiający odstępuje od dostarczenia 

dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3., skoro są one ujęte już w 

punkcie 6.3.?  

 



 

 

Wyjaśnienia  zamawiającego : 

 

Zamawiający w pkt. 6.2.9 wymaga dostarczenia 1 kpl. węży o długości 5 mb., do podłączenia 

urządzeń określonych w zestawach 6.1,6.2. ( razem 1 kpl.) Zamawiający nie będzie wymagał 

dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 6 : 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.2.10. 

Prosimy o doprecyzowanie ilości węży wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający 

opisuje węże do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2, 6.3. 

W punkcie 6.1. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem 

W punkcie 6.2. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem 

W punkcie 6.3. są zupełnie inne węże (pojedyncze). 

Ile kpl. węży 15 m zakończonych monozłączem jest wymagane do dostarczenia przez 

Zamawiającego? 

Prosimy również o sprecyzowanie, czy w tym punkcie Zamawiający odstępuje od dostarczenia 

dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3., skoro są one ujęte już w 

punkcie 6.3.?  

Wyjaśnienia  zamawiającego : 

Zamawiający w pkt. 6.2.10 wymaga dostarczenia 2 kpl. węży o długości 15 mb., do 

podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1,6.2. ( razem 2 kpl.) Zamawiający nie 

będzie wymagał dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z 

punktu 6.3. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 7 : 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.3. 

Zamawiający wymaga, aby pomocnicze narzędzia ratownicze o napędzie hydraulicznym oraz 

inne narzędzia pomocnicze współpracowały z pompami z pkt. 6.1.1, 6.2.1 oraz 6.2.11. 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że agregaty hydrauliczne wymienione w punkcie 6.1.1., 6.2.1., 

oraz pompa ręczną 6.2.11. są agregatami obsługującymi urządzenia hydrauliczne 

dwustronnego działania, natomiast wszystkie urządzenia hydrauliczne wymienione w punkcie 

6.3. są urządzeniami hydraulicznymi jednostronnego działania, co więcej u wszystkich 

producentów. Nie ma więc technicznej możliwości obsługiwania urządzeń tymi agregatami. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od zapisu wszystkie elementy zestawu 

muszą współpracować ze sprzętem określonym w punkcie 6.1.1., 6.2.1., oraz 6.2.11.? 



 

 

Proponujemy jako urządzenie zasilające do urządzeń pomocniczych oddzielną pompkę ręczną 

z wężem długości 2 m i stosowną złączką umożliwiającą zasilanie urządzeń z punktu 6.3.1. 

oraz 6.3.3. 

Czy Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie? 

Wyjaśnienia  zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza jako urządzenie zasilające do urządzeń pomocniczych oddzielną 

pompę ręczną z wężem o długości min. 2 m i stosowną złączką umożliwiającą zasilanie 

urządzeń z punktu.6.3.1 oraz 6.3.3 załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie będzie 

wymagał aby wszystkie elementy zestawu  współpracowały ze sprzętem określonym w 

punkcie 6.1.1,6.2.1 oraz 6.2.11. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 8 : 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 7.1. 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zamiast poduszki o nośności min. 400 kN, poduszkę o 

nośności 388 kN? 

Wyjaśnienia  zamawiającego : 

 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie poduszki pneumatycznej wysokociśnieniowej         

o nośności 388 KN zamiast 400 KN. 

 

Zmiana treści SIWZ: 

 

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że: 

 

Rozdział XI.  Wymagania dotyczące wadium. – otrzymuje brzmienie 

1. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 

04.06.2018r. do godz. 09:00. 

2. Wysokość wadium:  35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 

 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu - należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : 

 

City Handlowy w Warszawie, numer konta:  51 1030 1104 0000 0000 9324 1005 

- z adnotacją "Wadium - nr sprawy: MT.2370.01.2018” 

 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 



 

 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 

2018 poz. 110) 
 

4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem Zamawiający będzie uważał za skuteczne 

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, ze otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu przelewem, wymagane 

jest dołączenie oryginału dokumentu  wystawionego na rzecz Zamawiającego. 

Dokumenty o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 muszą zachowywać ważność przez cały 

okres, w którym wykonawca jest związany ofertą oraz należy je złożyć przed upływem 

terminu składania ofert (osobiście lub pocztą) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, ma to być co 

najmniej gwarancja: bezwarunkowa, nieprzenośna, nieodwołalna i płatna na pierwsze 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja 

ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określa art. 46 uPzp. 

 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.- otrzymuje brzmienie 

 

1. Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem 

maszynowym lub na komputerze. 

3. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez 

osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną 

do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wskazaną w dokumencie 

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. 

4. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ należy przedstawić w formie 

oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą 

„za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

(podpisem czytelnym lub z pieczątką imienną) - z wyłączeniem pełnomocnictwa, które 

musi być złożone oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie oraz zobowiązania do 

udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, które musi być w formie oryginału – jeśli 

dotyczy. 

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem 

(np. szycie, bindowanie). 

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym oraz zamkniętym opakowaniu, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczenie jej treści do wyznaczonego 

terminu otwarcia ofert. 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000110
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000110


 

 

8. Ofertę należy umieścić w opakowaniu oraz oznaczyć napisem: 

 

„Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem)” 

„Proszę nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz. 9:30” 

nr sprawy: MT.2370.01.2018 

 

9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

W przypadku braku tych oznaczeń, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia wynikające z ich braku. 

10. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców powinna zawierać adres i kontakt z 

pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

11. Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 419.) jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane. 

Informacje o których mowa powyżej spełniać musza łącznie warunki: 

a) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub 

innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 

b) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Muszą być one oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania. Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Części oferty stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zamieszczone w ofercie w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym 

uczestnikom postępowania. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem 

składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego opatrzonej napisem: „Dostawa jednej sztuki średniego samochodu 

ratownictwa technicznego (z żurawiem) – MT.2370.01.2018” oraz pełną nazwą i adresem 

Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem odpowiednio „ZMIANA OFERTY” lub 

„WYCOFANIE OFERTY ”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty 

Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie 

o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

13. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

 

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.- otrzymuje brzmienie 

 

1. Ofertę należy złożyć w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Częstochowie, ul. Gen. Wł.  Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa (I p., Sekretariat), 

w godz. 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy,
 
lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000419
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000419


 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2018 roku o godzinie 9:00
 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2018 roku o godzinie 9:30 w Komendzie 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 

42-200 Częstochowa w sali sztabowej nr 18 ( I piętro). 

 

Oferta winna być dostarczona za potwierdzeniem doręczenia.    

 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) 

oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

W przypadku ofert opisanych w/g poprzedniego wzoru (tj. z terminem otwarcia z przed 

zmian), Zamawiający otworzy takie oferty w nowym terminie otwarcia, chyba że przed 

upływem nowego terminu otwarcia zostaną one wycofane lub zmienione. 

 

 

Ponadto Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że: 

 

Punkt IV.2.2.) otrzymuje brzmienie: 

 

„IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 04/06/2018 

Czas lokalny: „09:00” 

 

Punkt IV.2.7.) otrzymuje brzmienie: 

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 04/06/2018 Czas lokalny: „9:30” Miejsce: Komenda 

Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 

Częstochowa, sali sztabowa nr 18 ( I piętro). 

 

 

Dokonane wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ i zmiana ogłoszenia wiążą wykonawców z 

chwilą powzięcia do wiadomości. 

 

Podpisał: 

Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie  

 

st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski 


