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                                        - wg rozdzielnika – 
                                     (art. 38 ust.  2 i 4 Ustawy  

Pzp.) 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Dostawa (zakup) sprzętu  w ramach zadania „Nasze bezpieczeństwo” 

(OSP Otwock Jabłonna). 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, 1579), dalej Ustawy Pzp., udziela następujących 
wyjaśnień. 

 

PYTANIE 1: 

W pozycji nr 4 ‐‐‐‐ plandeka ‐‐‐‐ proszę o podanie wymiarów plandeki oraz czy masa i grubości 
mogą być większe niż  w specyfikacji. 

ODPOWIEDŹ 1: 

Pozycja nr. 4 – plandeka powinna posiadać wymiary 10X15 a jej grubość i masa mogą być większe 
niż w specyfikacji. 

PYTANIE 2: 

W pozycji nr 6 ‐‐‐‐ spodniobuty ‐‐‐‐ jest błąd w opisie ‐‐‐‐ producent na swojej stronie pisze,  że produkt 
ma 680 gram/m2 

ODPOWIEDŹ 2: 

Pozycja nr. 6 – Zamawiający miał na myśli, iż gramatura  spodniobutów musi być nie większa niż  
700 gram/m2 



 

PYTANIE 3: 

W pozycji nr 9 ‐‐‐‐ proszę o podanie, do jakich hełmów będzie przeznaczona latarka 

ODPOWIEDŹ 3: 

Pozycja nr 9. – Latarka będzie przeznaczona do 3 hełmów strażackich podanych w specyfikacji oraz 5 
hełmów strażackich Calisia Vulcan 

PYTANIE 4: 

W pozycji nr 14 ‐‐‐‐ proszę o podanie rozmiarów, które będą zamówione ‐‐‐‐ związane to jest z 
brakami niektórych rozmiarów, co też związane jest z terminem realizacji 

ODPOWIEDŹ 4: 

Pozycja nr.14 –  6 szt. kombinezonów w rozmiarze XL 

PYTANIE 5: 

Pozycji nr 18 ‐‐‐‐ proszę o podanie czy prądownica wodno‐‐‐‐pianowa ma być z regulacją czy bez. 

ODPOWIEDŹ 5: 

Pozycja nr. 18 – prądownica wodno pianowa nie musi posiadać regulacji 

PYTANIE 6: 

W pozycji nr 34 ‐‐‐‐ w skład zestawu szkoleniowego wchodzą: kaseta z elektrodami szkoleniowymi, 
mata szkoleniowa, adapter zewnętrzny i instrukcja.   Czy dla zamawiającego bateria 
szkoleniowa z ładowarką oznaczają ‐‐‐‐ adapter zewnętrzny czy 
też dodatkową  baterię z ładowarką,  którą będzie używał podczas szkolenia zamiast oryginalnej 
baterii z defibrylatora?  

ODPOWIEDŹ 6: 

Pozycja nr. 34. – Dla zamawiającego bateria szkoleniowa z ładowarką oznaczają dodatkową baterię z 
ładowarką, która będzie używana podczas szkolenia zamiast oryginalnej baterii z defibrylatora. 

PYTANIE 7: 

W pozycji nr 10 znajduje się opis radiotelefonu  ‐‐‐‐ z opisu wynika,  że jest to model Motorola 
GP360, który nie jest już produkowany i praktycznie nie do zdobycia.   Dodatkowo znajduje 
się w specyfikacji zapis: Certyfikacja: radiotelefon posiada certyfikat kolejowy UTK. Oznacza 
to,  że telefony mogą być używane przez kolejarzy. Czy zamawiający wymaga tego zapisu ‐‐‐‐ bez 
niego można zaproponować inne radiotelefony, które z powodzeniem są używane przez 
strażaków? 

ODPOWIEDŹ 7: 

Pozycja nr 10 - informujemy, że radiotelefon Motorola GP 360 faktycznie nie jest już produkowany, 
ale jest do nabycia np.: w mieście Warszawa w stanie magazynowym nieużywanym. Model 
radiotelefonu został wybrany ze względu na standaryzację sprzętu w jednostce, aby strażacy podczas 
stresu prowadząc akcję ratowniczo-gaśniczą nie zastanawiali się jak obsłużyć dany radiotelefon tylko 



 

mieli jeden model, z którym są zapoznani od lat. Model zgodny z opisem został również wybrany pod 
względem posiadanych ładowarek na stanie jednostki, wybranie innego modelu wiązałoby się z 
poniesieniem dodatkowych kosztów zakupu ładowarek do każdego z 5 radiotelefonów. Dopuszcza się 
inny model radiotelefonu, ale musi on być kompatybilny z ładowarkami do GP 360 oraz mieć 
identyczne parametry i być odsługiwany w ten sam sposób jak GP 360.  Certyfikat kolejowy UTK nie 
jest koniecznością.   

PYTANIE 8: 

W pozycji nr 7 ‐‐‐‐ Maszt oświetleniowy ‐‐‐‐ prosimy o dopuszczenie masztu oświetleniowego 
również w kolorze żółtym najczęściej kupowanym przez Jednostki Straży Pożarnych 

ODPOWIEDŹ 8: 

Pozycja nr 7 – Maszt oświetleniowy musi być w kolorze czarnym, ponieważ jasny kolor żółty jest 
podatny na zabrudzenia np.: sadzę z pożarów, przez co jest ciężki w utrzymaniu czystości. 

PYTANIE 9: 

W pozycji nr 8  ‐‐‐‐ Latarka k ątowa ładowalna: ‐‐‐‐ Ze względu na rozbieżności występowania w 
opisie towaru dwóch certyfikatów ATEX dla strefy Z0 i strefy Z1 prosimy o potwierdzenie,  że 
wymagany jest certyfikat ATEX dla strefy Z1. ‐‐‐‐ Prosimy o podanie typu hełmu, do którego 
mają być stosowane uchwyty do latarki. ‐‐‐‐ Prosimy o potwierdzenie,  że długość latarki 21 cm 
dotyczy długości całkowitej latarki wraz z adapterem kątowym. 

ODPOWIEDŹ 9: 

Pozycja nr. 8 Tak wymagany jest certyfikat ATEX dla strefy Z1, latarki kątowe nie mają 
przeznaczenia latarek do hełmowych i nie będą montowane do hełmów.  W opisie latarki kątowej nie 
ma mowy o długości latarki. 

PYTANIE 10: 

W pozycji nr 1 ppkt.4 ‐‐‐‐ Zestaw hydrauliczny: ‐‐‐‐ Czy waga rozpieracza kolumnowego max.16 kg 
czy max. 20 kg ? 

ODPOWIEDŹ 10: 

Pozycja nr 1 ppkt 4 Zestaw hydrauliczny: - Zamawiający miał na myśli zakres wagowy między 16 kg 
a 20 kg.  

PYTANIE 11: 

Pozycja nr. 7 Przenośny maszt oświetleniowy 

Prosimy o informację  czy wysokość całkowita przenośnego masztu oświetleniowego ma mieć 
min. 182 cm czy wysokość samego masztu (statywu) bez lamp ma mieć 182cm? Prosimy o 
dopuszczenie  przenośnego masztu oświetleniowego z dwoma najaśnicami zasilanymi z jednego 
akumulatora. Prosimy o potwierdzenie, że wycena dotyczy 1szt. przenośnego masztu 
oświetleniowego. 

ODPOWIEDŹ 11: 



 

Masz rozkładany powinien być do wysokości min. 182 cm. 

Zamawiający nie dopuszcza jednego masztu z dwoma najaśnicami, ze względu na ciężar oraz słabą 
mobilność zestawu. Stosując dwie najaśnice z oddzielnymi akumulatorami możemy oświetlić teren 
akcji z różnych stron, czy też w różnych miejscach.  Transport dwóch mniejszych najaśnic jest 
łatwiejszy niż jednego dużego masztu oświetleniowego  

Wycena dotyczy 2 najaśnic każda z oddzielnym akumulatorem i statywem, zamawiający dokonując 
opisu miał na myśli dwa oddzielne systemy oświetleniowe.  

 

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.  

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest SIWZ. 

 

 


