
 

Bytom Odrzański, dnia 7 kwietnia 2022 r. 

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 

Nasz znak: ZP.271.2.2022 

WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie służb 

ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze 
specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański”. 

 
 
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w następstwie zadanych przez wykonawcę 
pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 
treści SWZ: 
 

 

Pytanie 1  
Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści, aby głośniki sygnalizacji ostrzegawczej były zamontowane 
pod mocowaniem wyciągarki? 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający nie dopuszcza, aby głośniki sygnalizacji ostrzegawczej były zamontowane pod 
mocowaniem wyciągarki. 
 
Pytanie 2 
Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści pojazd z tylnymi lampami ostrzegawczymi bez możliwości 
wyboru programu świecenia i synchronizacji? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z tylnymi lampami ostrzegawczymi bez możliwości 
wyboru programu świecenia i synchronizacji. 
 
Pytanie 3 
Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści, aby w podestach były zamontowane po dwie lampki koloru 
pomarańczowego, bez lampek czerwonych? 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający nie dopuszcza, aby w podestach były zamontowane po dwie lampki koloru 
pomarańczowego, bez lampek czerwonych. 
 
Pytanie 4 
Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści, aby zawór spustowy zbiornika wody był wyprowadzony 
centralnie pod podwozie pojazdu? 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający nie dopuszcza, aby zawór spustowy zbiornika wody był wyprowadzony 
centralnie pod podwozie pojazdu. 
 



 

Pytanie 5 
Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści umiejscowienie kompresora systemu piany sprężonej za 
kabiną, pod zabudową – czyli w miejscu uzgodnionym z dostawcą systemu piany sprężonej? 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający nie dopuszcza umiejscowienia kompresora systemu piany sprężonej za 
kabiną, pod zabudową.  
 
Pytanie 6 
Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy o wydajności min. 2400 l/min 
przy ciśnieniu 8 bar? 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autopompy o wydajności min. 2400 l/min przy 
ciśnieniu 8 bar. 
 
Pytanie 7 
Pkt 17 Czy Zamawiający zrezygnuje ze zwijadła wysokościowego umieszczonego nad 
autopompą i dopuści zaoferowanie pojazdu z jednym niskociśnieniowym zwijadłem o 
długości węża 40 m, umożliwiającym obsługę zarówno systemu piany sprężonej jak i 
klasycznego układu wodno-pianowego, umieszczonym w prawej tylnej skrytce? 
 
Odpowiedź 7 
Zamawiający nie zrezygnuje ze zwijadła wysokościowego umieszczonego nad autopompą i 
nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z jednym niskociśnieniowym zwijadłem o długości 
węża 40 m, umożliwiającym obsługę zarówno systemu piany sprężonej jak i klasycznego 
układu wodno-pianowego, umieszczonym w prawej tylnej skrytce. 
 
Pytanie 8 
Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści, aby wąż był zamocowany do zwijadła za pomocą 
śrubunku? 
 
Odpowiedź 8 
Zamawiający nie dopuszcza, aby wąż był zamocowany do zwijadła za pomocą śrubunku. 
 
Pytanie 9 
Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści automatycznie unoszone okienko wężowe, bez siłownika? 
 
Odpowiedź 9 
Zamawiający nie dopuszcza automatycznie unoszonego okienka wężowego, bez siłownika. 
 
Pytanie 10 
Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści pojazd z działkiem zderzakowym zamiast działka 
zamontowanego na dachu? 
 
Odpowiedź 10 
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z działkiem zderzakowym zamiast działka 
zamontowanego na dachu. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuści umieszczenie w przedziale autopompy tylko dwóch paneli tj. 
jednego do obsługi pompy i zabudowy oraz drugiego do obsługi systemu piany sprężonej? 
 
 



 

Odpowiedź 11 
Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia w przedziale autopompy tylko dwóch paneli tj. 
jednego do obsługi pompy i zabudowy oraz drugiego do obsługi systemu piany sprężonej. 
 
Pytanie 12 
Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści, aby wciągarka posiadała linę stalową? 
Czym Zamawiający dopuści wciągarkę z osłoną kompozytową, bez osłony liny „heavy buty”? 
 
Odpowiedź 12 
Zamawiający nie dopuszcza, aby wciągarka posiadała linę stalową. 
 
 
 

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną 
część SWZ i zostają udostępnione na stronie internetowej postępowania, tj. 
www.bip.bytomodrzanski.pl.  
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