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GGMMIINNAA  BBYYCCZZYYNNAA   
 

Rynek 1                                                                                                 tel./fax. 077 413 41 50  

46-220 Byczyna                                                                                 e-mail: um@byczyna.pl 

  

                                            Byczyna, dnia 01.06.2015 r. 

WG.271.7.1.2015 Aszch          

Wszyscy wykonawcy 

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „ Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby 
OSP w Jakubowicach” 
 
 

 
Działając na podstawie 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iż do Zamawiającego wpłynęły 
wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania wraz z odpowiedziami 
przedstawiono poniżej. 

1. Dot. pkt 1.4 zał. Nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga, by świadectwo dopuszczenia było ważne na dzień składania oraz wymaga by 
świadectwo dopuszczenia było dołączone do oferty. 
Trzeba zaznaczyć, że świadectwo dopuszczenia jest potrzebne przy wprowadzaniu samochodu do podziału 
bojowego.  Wymaganie go na etapie składania ofert służy jedynie ograniczeniu ilości wykonawców 
mogących złożyć ważną ofertę. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści dostarczenie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru 
faktycznego pojazdu? 
 
2. Dot. pkt 3.2. zał. Nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by na osi przedniej były koła pojedyncze kierunkowe, na osi tylnej koła podwójne  
z bieżnikiem terenowym. 
Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu koła pojedyncze kierunkowe. Czy Zamawiający 
dopuszcza by na osi tylnej były koła bliźniacze z oponami całorocznymi, uniwersalnymi, szosowo-
terenowymi? 
 
3. Dot. pkt 3.5 zał. Nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by zawieszenie osi przedniej i tylnej posiadało mechaniczne – resory paraboliczne, 
amortyzatory teleskopowe, oraz stabilizatory przechyłów.  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zawieszeniem mechanicznym spełniającym wymagania 
SIWZ jednakże z resorami parabolicznymi na osi przedniej i resorami trapezowymi osi tylnej oraz 
stabilizatorem skrętu osi tylnej, bez stabilizatora z przodu? 
 
 
4. Dot. pkt 3.6.zał. nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by lusterka zewnętrzne były elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne). 
Czy Zamawiający dopuści by lusterka zewnętrzne szerokokątne nie były podgrzewane? 
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5. Dot. pkt 3.6.zał. nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga przetłoczenia zewnętrznego ściany tylnej kabiny w celu umiejscowienia uchwytów na 
aparaty powietrzne. 
Czy Zamawiający dopuści kabinę bez przetłoczenia tylnej ściany, ale z uchwytami na aparaty powietrzne 
zamontowanymi w sposób, który nie ogranicza miejsca w kabinie? 
 
6. Dot. pkt 3.7.zał. nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by fotel kierowcy posiadał m.in. regulacje dostosowania ciężaru ciała, regulacje 
odległości i pochylenia siedziska i funkcję tłumienia drgań, a fotel pasażera m.in. regulację pochylenia 
siedziska. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z fotelami nie wyposażonymi w wymienione rozwiązania, 
jednakże zapewniającymi należyty komfort jazdy pasażera i kierowcy? 
 
7. Dot. pkt 3.16.zał. nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by wylot spalin skierowany był na lewą stronę. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu, z wylotem spalin wyprowadzonym do góry, za kabiną 
pojazdu? 
 
8. Dot. pkt 4.2.zał. nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by poszycie zewnętrzne otwieranych lub wysuwanych podestów było wykonane ze 
specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych. 
Zamawiający wymaga w pkt 4.1 by zabudowa wykonana była z materiałów odpornych na korozję. Czy  
w związku z powyższym Zamawiający dopuści wykonanie poszycia podestów z innych materiałów 
odpornych na korozje np. anodowana blacha aluminiowa? 
Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisu: specjalnie profilowane materiały kompozytowe. 
 
9. Dot. pkt 4.6. zał.6do SIWZ 
Zamawiający wymaga by oświetlenie pola pracy składało się między innymi z : zewnętrznych listew LED, 
zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe. 
Czy Zamawiający dopuści pojazd, który nie będzie wyposażony w zewnętrzne listwy LED umieszczone 
bezpośrednio nad żaluzjami, ale z oświetleniem pola pracy zapewniającym zgodne z normą oświetlenie min. 
5 luksów w odległości 1 m od zabudowy pojazdu? 
 
10. Dot. pkt 4.11. zał. Nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by balustrada ochronna boczna – dachu wykonana była ze specjalnych profilowanych 
materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej 
o wysokości min 180mm. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z balustradą wykonana w całości z materiałów 
kompozytowych bez elementów barierki rurowej? 
 
11. Dot. pkt 4.24.zał. nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga by na pulpicie sterowniczym, w przedziale autopompy były zamontowane włączniki do 
uruchomienia silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączenia silnika pojazdu,  
a uruchomienia silnika pojazdu z przedziału autopompy było możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni 
zmiany biegów. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie 
mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu 
elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można 
koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczności natychmiastowego zaprzestania podawania środków 
gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze 
sobą elementów napędowych pompy nie powinno się odbywać z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale 
wyłącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, 
używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu 
napędowego autopompy. 
 Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączenia 
autopompy oraz silnika z przedziału autopompy? 



3 

 

12. Dot. pkt 4.28 zał. Nr 6  do SIWZ 
Zamawiający wymaga by wydajność działka wynosiła od 800 do 1600 l/min. 
Czy Zamawiający dopuści działko wodno-pianowe o regularnej wydajności min 800-1600 l/min.? 
 
13. Dot. pkt 4.31 zał. Nr 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga bezprzewodowego sterowania masztem oświetleniowym. 
Czy Zamawiający dopuści maszt sterowany przewodowo bez możliwości sterowania bezprzewodowego? 
 
14. Dot. pkt 4 oraz 17 SIWZ 
Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu w terminie 40 dni od podpisania umowy. Jednocześnie jako 
kryterium wyboru oferty został określony termin dostawy z założeniem, że w przypadku dostarczenia 
samochodu w terminie 10 dni zostanie przyznane 50 pkt, w terminie 20 dni- 30 pkt, w terminie 30 dni – 10 
pkt, do 40 dni – 0 pkt. 
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że takie postawienie warunków wskazuje jasno iż wykonawca 
zamówienia został już wybrany, a postępowanie przetargowe jest jedynie formalnością. Nie ma możliwości 
zbudowania i dostarczenia samochodu w ciągu tak krótkiego czasu. Taką operację może przeprowadzić 
wykonawca, który samochód już zbudował i tylko czeka na jego dostarczenie. Zwracamy uwagę 
Zamawiającego, że dysponuje środkami publicznymi, a praktyki, które są stosowane w przedmiotowym 
postępowaniu są niedopuszczalne i karalne. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy pojazdu o 4 
tygodnie oraz wnosimy o zmianę zapisów dotyczących kryterium terminu dostawy na takie, które będą 
umożliwiały zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz możliwość złożenia ważnej oferty przez więcej niż 
jednego, z góry ustalonego wykonawcy. 
 
15. Dot. pkt 1.4.zał. nr 6 do SIWZ 
W załączniku nr 6 do SIWZ – tabela, pkt 1.14 – (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga 
świadectwa dopuszczenia CNBOP ważnego na dzień składania ofert. 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie ważnego świadectwa dopuszczenia na dzień odbioru pojazdu? 
Świadectwo dopuszczenia jest potrzebne przy  wprowadzaniu samochodu do podziału bojowego. 
Wymaganie go na etapie składani ofert służy jedynie ograniczeniu ilości wykonawców mogących złożyć 
ważną ofertę. Taka zmiana umożliwi zatem zwiększenie konkurencyjności a co za tym idzie obniżenie cen 
oferowanych. 
 
16. Dot. pkt 3.2. zał. Nr 6 do SIWZ 
W załączniku nr 6 do SIWZ – tabela, pkt 3.2. – Zamawiający wymaga: „na osi przedniej koła pojedyncze 
kierunkowe, na osi tylnej koła podwójne z bieżnikiem terenowym”. 
Czy Zamawiający dopuści zapis: „na osi przedniej koła pojedyncze kierunkowe, na osi tylnej koła podwójne  
z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych typu M+S”? 
Podwozia do zabudowy na średnie samochody pożarnicze nie są wyposażone w opony z bieżnikiem 
terenowym na kołach bliźniaczych z tyłu, tylko w ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem 
dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych typu M+S”. 
 
17. Dot. pkt 3.18. zał. Nr 6 do SIWZ 
W załączniku nr 6 do SIWZ – tabela, pkt 3.18 – Zamawiający wymaga: 
„Ogumienie przód szosowe kierunkowe, tył na kołach bliźniaczych z bieżnikiem terenowym”. 
Czy Zamawiający dopuści zapis: 
„Ogumienie przód szosowo kierunkowe, tył na kołach bliźniaczych z bieżnikiem dostosowanym do warunków 
atmosferycznych typu M+S”? 
Podwozia do zabudowy na średnie samochody pożarnicze nie są wyposażone w opony z bieżnikiem 
terenowym na kołach bliźniaczych z tyłu, tylko w ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem 
dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych typu M+S”. 
 
18. Dot. pkt 3.8 zał. Nr 6 do SIWZ 
W załączniku nr 6 do SIWZ – tabela, pkt 3.8. – Zamawiający wymaga: „W kabinie kierowcy zamontowane 
następujące urządzenia – tachograf” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu bez tachografu? 
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W samochodach dla straż pożarnej nie ma obowiązku stosowania tachografu. Tachograf w samochodzie 
pożarniczym generuje tylko dodatkowe koszty związane z jego montażem, użytkowaniem oraz okresowym  
Legalizowaniem. Okresowy brak legalizacji tachografu powoduje jego uszkodzenie, co w konsekwencji 
doprowadza do jego wymiany związane z dość dużymi kosztami. 
 
19. Dot. pkt 4.15 zał. Nr 6 do SIWZ 
W załączniku nr 6 do SIWZ – tabela, pkt 4.15 – Zamawiający wymaga: „Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 
m3, wykonany z materiałów kompozytowych” 
Czy Zamawiający dopuści zapis: „Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m3, wykonanych z materiałów 
kompozytowych, tolerancja pojemności +1%?” 
 
20. Dot. pkt 4. 28 zał. Nr 6 do SIWZ 
W załączniku nr 6 do SIWZ – tabela, pkt 4.28 – Zamawiający wymaga: „Działko wysuwane samoczynnie po 
podaniu wody na wysokość min. 30 cm”. 
Czy Zamawiający dopuści: „montaż działka bez wysuwania pneumatycznego po podaniu wody?” 
Montaż działka z wysuwem samoczynnym jest jak najbardziej możliwy, lecz podnosi znaczne koszty 
realizacji całego zadania. Przy odpowiednio zamontowanym stacjonarnie działku osiągniemy te same cele 
co przy wysuwanym, bez podwyższania kosztów. 
 
 

 
Ad.1. i 15. 
TAK, Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa w dniu odbioru faktycznego pojazdu. 
 
Ad.2. 
TAK, Zamawiający dopuszcza by na osi tylnej były koła bliźniacze z oponami całorocznymi, uniwersalnymi, 
szosowo – terenowymi. 
 
Ad.3. 
NIE, Zamawiający nie dopuści zaoferowania pojazdu z zawieszeniem mechanicznym. 
 
Ad.4. 
NIE, Zamawiający nie dopuści by lusterka zewnętrzne szerokokątne nie były podgrzewane. 
 
Ad.5. 
NIE, Zamawiający nie dopuści kabiny bez przetłoczenia tylnej ściany, ale z uchwytami na aparaty powietrzne 
zamontowanymi w ten sposób, by nie ograniczały miejsca w kabinie. 
 
Ad.6. 
NIE, Zamawiający nie dopuści zaoferowania pojazdu z fotelami nie wyposażonymi w wymienione rozwiązania. 
 
Ad.7. 
NIE, Zamawiający nie dopuści zaoferowania pojazdu z wylotem spalin wyprowadzanym do góry, za kabiną 
pojazdu. 
 
Ad.8. 
NIE, Zamawiający nie dopuści wykonania poszycia podestów z innych materiałów odpornych na korozję np. 
Anodowana blacha aluminiowa. 
 
Ad.9. 
NIE, Zamawiający nie dopuści pojazdu, który nie będzie wyposażony w zewnętrzne listwy LED umieszczone 
bezpośrednio nad żaluzjami, ale z oświetleniem pola pracy zapewniającym zgodnie z normą oświetlenie min. 5 
luksów w odległości 1 m od zabudowy pojazdu. 
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Ad.10. 
NIE, Zamawiający nie dopuści zaoferowania pojazdu z balustradą wykonana w całości z materiałów 
kompozytowych bez elementów barierki rurowej. 
 
Ad.11. 
NIE, Zamawiający nie dopuści pojazdu bez możliwości włączenia autopompy oraz silnika z przedziału 
autopompy. 
 
Ad.12. 
TAK, Zamawiający dopuści działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 800-1600 l/min. 
 
Ad. 13. 
NIE, Zamawiający nie dopuści masztu sterowanego przewodowo bez możliwości sterowania bezprzewodowego. 

 
Ad 14. 
Potrzebą Zamawiającego jest  dysponowanie  wozem strażackim przed okresem wakacyjnym. KIO oraz Sąd 
Najwyższy niejednokrotnie podkreślali, że Zamawiający nie musi tak określać warunków udziału  
w postępowaniu, czy tak opisywać przedmiot zamówienia, aby w postępowaniu mogli brać udział  wszyscy 
wykonawcy, którzy oferują danego rodzaju towary czy usługi. Zamawiający ma prawo tak opisać przedmiot 
zamówienia i warunki udziału w postępowaniu, aby zaspokoić swoje potrzeby i wymagania. Zamawiający, 
określając termin wykonania zamówienia nie zamknął dostępu do zamówienia ani Państwu, ani żadnemu innemu 
Wykonawcy. Krótki termin wykonania zamówienia może oznaczać tylko i wyłącznie zaangażowanie większej 
ilości osób i środków, by wykonać zamówienie w terminie, ale nie powoduję, że wykonanie zamówienia w takim 
terminie jest w ogóle niemożliwe. 
Poza tym Wykonawca źle interpretuje sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach. Do kryterium 
terminu dostawy Zamawiający przypisał wagę – 20%, a co za tym idzie Wykonawca, który wykona zamówienie  
w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy otrzyma 10 punktów w ogólnej liczbie oceny oferty, Wykonawca, 
który wykona zamówienie w terminie do 10 dni – 6 pkt, a do 30 dni – 8 pkt. 
 
WYROK z dnia 28 września 2012 roku Sygn. akt: KIO 1988/12  
Prawem bowiem Zamawiającego jest opisanie potrzeb w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniła 
wymagania Zamawiającego a sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty 
Odwołującemu nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych (porównaj:). 
Określenie kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego powinno nastąpić z 
poszanowaniem zasad udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 18 września 
2002 roku (sygn. akt III CZP 52/02), która pozostaje aktualna w obecnym stanie prawnym,  
(...) Także w samym postępowaniu, dotyczącym ustalenia i zastosowania kryteriów oceny ofert jako 
najkorzystniejszej, musi być przestrzegana zasada niedyskryminacji, warunek zaś niedyskryminacji spełniają 
tylko takie kryteria wyboru oferty, które są istotne z punktu widzenia rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Na 
uwagę zasługuje również stanowisko wyrażone w orzeczeniu z 28 marca 1985 roku przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości (sygn. akt C247/83), iż przy wyborze oferty najkorzystniejszej ekonomicznie nie zawsze 
najważniejszym kryterium jest cena. Dla Zamawiającego mogą istnieć różne istotne kryteria, w przedmiotowej 
sprawie Zamawiający określił jako kryterium termin wykonania zamówienia, zgodnie z podnoszoną na rozprawie 
argumentacją termin realizacji zamówienia jest dla Zamawiającego szczególnie istotnym, z uwagi na okoliczności 
w jakich prowadzone jest postępowanie. W ocenie Izby Odwołujący nie udowodnił naruszenia zasady uczciwej 
konkurencji przez Zamawiającego przez określenie kryterium oceny oferty termin dostawy waga 20%.  
 

 
WYROK  KIO z 17 stycznia 2008 roku sygn. akt KIO/uzp 80/07 

 
Izba stwierdza, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia 
spełniał jego wymagania i zaspakajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani 
równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie 
oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, 
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skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, 
czemu Odwołujący nie zaprzeczył.  
 
Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 6 maja 2009 roku, XII Ga 143/09, 
 niepubl.: „Przepisy Ustawy nie nakładają na zamawiającego obowiązku nabycia dostaw czy usług spośród 
oferowanych przez wszystkie podmioty na rynku, nawet te, które nie mogą wykazać się odpowiednim 
doświadczeniem w dostawach lub usługach odpowiadających rodzajowo przedmiotowi danego zamówienia". 
Z drugiej jednak strony należy podkreślić, że praktycznie niespotykane są sytuacje, w których możliwe jest 
opisanie przedmiotu zamówienia, czy też sformułowanie warunków udziału w postępowaniu, w taki sposób, który 
nie uniemożliwiałby niektórym wykonawcom złożenia oferty. Warunkiem nienaruszenia konkurencji jest w takim 
przypadku brak uniemożliwienia z góry niektórym podmiotom udziału w postępowaniu bez uzasadnienia  
w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego oraz brak sytuacji, w której uprzywilejowanie danych 
wykonawców osiągnie rozmiary faktycznie przekreślające jakąkolwiek konkurencję (wyrok KIO z dnia 24 czerwca 
2010 roku, KIO/UZP 1122/10).  
Podobnie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 7 kwietnia 2009 roku (III CA 
88/09), w którym orzekł, że niedopuszczalne jest ograniczanie uczciwej konkurencji, jednak nie można tego 
rozumieć w ten sposób, że zamawiający nie może ustalać określonych standardów poprzez stawianie wymogów 
mających na celu wykonanie zamówienia zgodnie z jego założeniami. Wymogi te nie mogą jedynie ograniczyć 
uczciwej konkurencji, tzn. muszą być możliwe do spełnienia dla przeciętnego wykonawcy. 
 
Zwracamy uwagę Wykonawcy, że kierowanie tak poważnych a bezpodstawnych oskarżeń jest niedopuszczalne 
i karalne. 
 
Ad.16. 
TAK, Zamawiający dopuści zapis „na osi przedniej koła pojedyncze, kierunkowe. Na osi tylnej koła podwójne 
 z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych typy M+S” 
 
Ad.17. 
TAK, Zamawiający dopuści zapis „ogumienie przód szosowo-kierunkowe, tył na kołach bliźniaczych z bieżnikiem 
dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych typu M+S” 
 
Ad.18. 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu bez tachografu. 
 
Ad.19. 
TAK, Zamawiający dopuści zapis „Zbiornik wody o pojemności minimum 2.5 m3 wykonany z materiałów 
kompozytowych, tolerancja pojemności+\-1%”. 
 
Ad.20. 
TAK, Zamawiający dopuści montaż działka bez wysuwu pneumatycznego po podaniu wody. 
 

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
dokonuje zmiany treści SIWZ, zmiana dotyczy załącznika nr Załącznik nr 6 – Opis - Wymagania dla średniego  
samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem   4x4   dla OSP   
w Jakubowicach. 
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