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Janowice Wielkie, dnia 9 lipca  2014 r. 

Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

Nr postępowania: UG. UG.2710.ST.11.2014 

Nazwa postępowania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 wraz z 

wyposażeniem dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Janowicach Wielkich” 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4-4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych 

(tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w dniu 8 lipca 2014 r. nw. 

pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. 

Pytanie 1:dotyczące pkt 5,6 opisu przedmiotu zamówienia. 

Czy zamawiający dopuści nieco cięższą i większa. Najaśnice o wadze jedynie 11,3 kg oraz o wymiarach 

55981658278 mm , posiada maszt, który można rozwinąd do wysokości Az 183 cm, a dzięki swoim rozmiarom 

uzyskuje odpowiednią stabilizację pracy zachowując tym samym lekkośd i łatwośd w transporcie. Najaśnice 

posiada regulacje strumienia świetlnego dzięki czemu, przy tak wysokim maszcie i dużej mocy światła aż 

3600lm,można uzyskad znacznie szersze pole światła niż przy systemie o wysokości 80 cm a w razie potrzeby 

wąską wiązką światła.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza najaśnicy innej niż tej która jest podana w Wymaganiach  dla średniego  

samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach 

Wielkich stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ  

Odpowiedź niniejsza nie powoduje zmiany SIWZ i ogłoszenia. 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuści najaśnice z akumulatorem kwasowo-ołowiowym 14,4 AH zamiast wymaganego 

żelowego 20 Ah. Proponowane rozwiązanie pozwala pracowad również przy zasilaniu z akumulatora 

zewnętrznego co może przedłużyd pracę urządzenia bez potrzeby natychmiastowego doładowania.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza najaśnic z akumulatorem kwasowo-ołowianym, wymagania jakie muszą spełniad 

najasnice oraz akumulatory musza byd zgodne z  Wymaganiami   dla średniego  samochodu ratowniczo- 

gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Wielkich stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ 

Niniejsze pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają na zmianę terminu składania 

ofert. 

Wójt Gminy Janowice Wielki 

         / -/ Kamil Kowalski 

Otrzymują: 
1. Podmiot pytający 
2. BIP UG Janowice Wielkie  
3. Tablica ogłoszeo UG Janowice Wielkie  
4. a/a 

 


