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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup samochodu lekkiego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej, dofinansowanie w ramach „OSP – 2019. Znak sprawy 

ZP.271.1.23.OC.2019 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  

poniżej przekazuje treść pytań Wykonawców w przedmiocie postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz  z odpowiedziami: 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Pytanie numer 1 

 Czy Zamawiający dopuści  pojazd  o długości całkowitej  5980 mm ? 

Odpowiedź  

 

Zamawiający dopuszcza pojazd o długości całkowitej 5980 mm. 

Pytanie numer 2 

 Czy Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi 3750 mm? 

Odpowiedź  

 

Zamawiający dopuszcza pojazd o rozstawie osi 3750 mm. 

Pytanie numer 3  

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o MMR poniżej 3000 kg. Zapis ten wiąże się z brakiem 

konieczności uzyskania świadectwa Dopuszczenia CNBOP.  Istnieje możliwość dostarczenia 

pojazdu do transportu ratowników (9 osób) o MMR =3500 kg i brakiem konieczności 

dostarczania świadectwa CNBOP. Zapis określony przez Zamawiającego w tej postaci jest 

trudny do realizacji: masa 9 strażaków, motopompy z szufladą, węży ssawnych, oraz 

zabudowy: ścinka, izolowanie, mocowanie węży to minimum 1060 kg (9+90= 810 + 150 

+100) Bazowy pojazd 9 osobowy powinien mieć masę własną na poziomie 1940 kg. 

Samochody tej wielkości firm VW, Mercedes, Renault mają masę na poziomie 2150 kg. 

            Wykonawcy ubiegający się 

               o udzielenie nw. Zamówienia 
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Odpowiedź  

 

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący MMR  poniżej 3000 kg  przy czym masa DMC 

może wynosić do 3500 kg 

Pytanie numer  4 

 Czy Zamawiający doprecyzuje zapis w pkt. 1.8 dotyczący dodatkowego nawiewu klimatyzacji 

dla przedziału pasażerskiego ? Czy Zamawiający wymaga rozprowadzenia klimatyzacji z 

istniejącej  instalacji  do części tylnej, czy raczej zamontowania dodatkowego parownika – 

celem zwiększenia wydajności.   

Zamawiający doprecyzowuje punk 1.8  wskazując, że wymaga montażu dodatkowego 

parownika wraz z nawiewem na przedział pasażerski. 

Pytanie numer 5 

 Czy Zamawiający dopuści pojazd z wyświetlaczem w ramach instalacji radiowej o przekątnej 

4 cali. Realizacja wyświetlacza nawigacji i kamery cofania byłaby realizowana na podstawie 

oddzielnych monitorów. Monitor kamery cofania umiejscowiony w miejscu lusterka 

wstecznego. Monitor nawigacji na podszybiu, podłączony na stałe do instalacji pojazdu. 

Nawigacja z pełną aktualizacją. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza z wyświetlaczem w ramach instalacji radiowej o przekątnej 4 cali. 

Realizacja wyświetlacza nawigacji i kamery cofania byłaby realizowana na podstawie 

oddzielnych monitorów. Monitor kamery cofania umiejscowiony w miejscu lusterka 

wstecznego. Monitor nawigacji na podszybiu, podłączony na stałe do instalacji pojazdu. 

Nawigacja z pełną aktualizacją. 

Pytanie numer  6 

Czy Zamawiający dopuści samochód na oponach letnich  + dodatkowy komplet opon 

zimowych ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza dodatkowe opony zimowe wraz z felgami. Gotowe koła.  

         

                                      MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Biorąc pod uwagę pytania i udzielone wyjaśnienia Zamawiający modyfikuje  SIWZ  w 

określonym poniżej zakresie: 
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Rozdział XV pkt. 1 SIWZ który  po zmianie otrzymuje brzmienie;  

 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: 

ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 30.09.2019 r. do  godz. 10:00 

 

 

Rozdział XVII  pkt. 1 SIWZ który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 

dnia 30.09.2019 roku  o godz. 10:15  w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku  

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                            /-/ 

 Piotr Remiszewski  

 

 


