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Gdańsk,20.07.2021…BZP.271.42.2021.MK

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na Dostawę lekkiego samochodu ratownictwa
poszukiwawczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej Gdańsk. sygnatura postępowania: BZP.271.42.2021

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na 
które zostały udzielone odpowiedzi:

2. Czy Zamawiający wymaga Blokady mechanizmu różnicowego?
Odpowiedź:

Blokada mechanizmu różnicowego nie jest bezwzględnie 
wymagana

3. Co Zamawiający ma na myśli „- urządzenie dwuzakresowe zapewniające 
niezależny układ ogrzewania i wentylacji.”?

Odpowiedź:
Urządzenie zapewniające niezależną od pracy silnika klimatyzację i 
wentylację przedziału pasażerskiego oraz bagażowego (z 
możliwością działania osobno w każdym z przedziałów)

4. Czy Zamawiający zaakceptuje „tylny zaczep holowniczy stały, 
zapewniający możliwość holowania przyczepy o masie co najmniej 250 
kg, składający się z:

- belka haka holowniczego
- zaczep kulowy
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający zaakceptuje proponowany tylny zaczep.

5. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w fotele dla pasażerów w 
I rzędzie bez regulacji odległości i pochylenia oparcia. Wyposażone w 
trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia 
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pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie 
i ścieranie oraz w zagłówki ?

Odpowiedź:
Preferowane fotele z regulacją pochylenia oparcia – w przypadku 
braku możliwości wykonania 2 regulowanych foteli dla pasażerów 
w 1. rzędzie dopuszcza się możliwość montażu jednego, 
regulowanego fotela

6. Czy Zamawiający dopuści : 
- błotniki lakierowane w kolorze nadwozia - tak
- zderzaki przedni czarny z ozdobnym paskiem w kolorze nadwozia 
– preferowany zderzak w kolorze białym, ewentualnie w kolorze 
nadwozia. W przypadku braku możliwości wykonania dopuszcza się 
zderzak w kolorze czarnym
- zderzak tylny w kolorze czarnym – j.w.
- listwy boczne czarne? – tak

Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje błotnik w kolorze nadwozia
Zamawiający preferuje zderzaki w kolorze białym, ewentualnie w 
kolorze nadwozia. W przypadku braku możliwości wykonania 
dopuszcza się zderzak w kolorze czarnym
Zamawiający dopuści listwy boczne w kolorze czarnym

7. Co Zamawiający ma na myśli „- podwozie pojazdu w kolorze czarnym 
lub szarym”?

Podwozie standardowo jest w kolorze nadwozia, w przypadku 
osłon i innych elementów znajdujących  się pod autem są to różne 
odcienie szarości i czarnego. Nie ma możliwości ustalenia z 
producentem koloru podwozia dla konkretnego pojazdu 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza standardowe rozwiązanie producenta

Dyrektor 
Biura Zamówień Publicznych
Marek Komorowski
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