
Gdańsk, dnia 13 lutego 2023 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Gdańsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

             WT.2370.1.2023.8.AM.PR

Uczestnicy postępowania
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMIU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne na 
„Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych – 
4 sztuki”, realizowanego w 4 częściach”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”), Wykonawcy zwrócili się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień 
i odpowiedzi oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany treści 
SWZ:

Pytanie nr 1 dotyczące pkt 3.10 i 3.11 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia dla części I
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zbiorniki wody i środka pianotwórczego wykonane 
były z polipropylenu blokowego?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2 dotyczące pkt VI Specyfikacji Warunków Zamówienia 
„Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienie wynosił 120 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 150 
dni od dnia podpisania umowy?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 150 
dni od dnia podpisania umowy.
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Pytanie nr 3 dotyczące pkt 1.1 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia dla części I
„Zamawiający wymaga by świadectwo dopuszczenia zawierało zapis potwierdzający 
spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 
do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków 
transportu Państwowej Straży Pożarnej”. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze świadectwem dopuszczeni bez 
przywołanego zapisu, jednakże spełniający pkt 3.32 zał. nr 2 do SWZ mówiący, 
że Wykonawca wykona i zamontuje uchwyty do mocowania dla sprzętu i wyposażenia 
wymienionego w załączniku nr 1 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów 
pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 3:
Zamawiający utrzymuje zapis pkt 1.1 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia dla części I

Pytanie nr 4 dotyczące pkt 2.12 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia dla części I - IV
„Zamawiający wymaga by pojazd posiadał bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z bezwładnościowymi pasami 
bezpieczeństwa z przodu oraz pasami dwupunktowymi z tyłu- zgodnie z fabrycznym 
rozwiązaniem producenta podwozia?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 4:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem, że pasy 
dwupunktowe z tyłu - zgodnie z fabrycznym rozwiązaniem producenta podwozia będą 
pasami o mechanizmie bezwładnościowym.

Pytanie nr 5 dotyczące pkt 3.20 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia dla części I-IV
„Zamawiający wymaga by pojazd posiadał w przedziale autopompy włącznik 
i wyłącznik silnika pojazdu. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z awaryjnym wyłącznikiem silnika 
pojazdu bez możliwości uruchomienia silnika z przedziału autopompy?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6 dotyczące pkt 3.30 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia dla części I
„Zamawiający wymaga by pojazd posiadał wciągarkę o maksymalnej sile uciągu 50 kN 
zgodną z normą PN EN 14492-1+A1:2009 „lub równoważną” 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wciągarką o uciągu min. 8t, która 
nie będzie posiadała potwierdzenia zgodności z normą, jednakże będzie zbadana 
wraz z pojazdem oraz wpisana do Świadectwa Dopuszczenia CNBOP.”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7 dotyczące pkt 2.20 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia dla części I-IV
„Czy Zamawiający dopuści ładowarki samochodowe producenta lub równoważne 
zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 7:
Zamawiający dopuszcza ładowarki samochodowe producenta lub równoważne 
zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
w zakresie pkt 2.20,  3.10 i 3.11 dla części I oraz  w zakresie pkt 2.20 dla części: II-IV. 

Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ dla części I oraz II-IV stanowi załącznik 
do niniejszego pisma.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin 
składania ofert do dnia 27 lutego 2023 roku.
W związku z wydłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulega również termin 
związania ofertą  na dzień 27 maja 2023 roku. 

nadbryg. Piotr Socha
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

/podpisano elektronicznie/
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