
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach    Raczki, 2013-07-26 
Plac Kościuszki 37 
16-420 Raczki 
 
       Wszyscy uczestnicy postępowania o 
       udzielenie zamówienia publicznego 
SGR.271.1.2013 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, 
chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” w dniu 25.07.2013r. wpłynęły 
zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: Prosimy o podanie warunku jaki musi spełnić Wykonawca aby Zamawiający 
uznał warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony. 
 
Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę sprzętu o wartości 
min 10.000 zł. 
 
Pytanie 2: Prosimy o zmianę daty dostarczenia przedmiotu dostawy w projekcie umowy na 
termin zgodny z zapisami SIWZ. 
 
Odpowiedź:  W projekcie umowy w §2 pkt 1 omyłkowo została wskazana data 31.08.2013, 
Zamawiający przyjmuje przedmiot dostawy w terminie do dnia 05.09.2013r. (Załącznik nr 5a 
do SIWZ) 
 
Pytanie 3: Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonana łódź oraz w jakiej 
technologii. 
 
Odpowiedź: Łódź powinna być wykonana z aluminium w technologii spawania. 
Zamawiający nie dopuszcza łodzi wykonanych w technologii nitowana. 
 
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza latarki do hełmu bez luminescencyjnej obudowy? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 5: Prosimy o podanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompki elektrycznej 
do pompowania stelaża namiotu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia pompki elektrycznej do pompowania 
stelażu namiotu. 
 
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza namiot z 2 oknami ? 



 
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ nie dopuszcza mniejszej ilości okien 
niż 4. 
 
Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza namiot pneumatyczny o wadze do 90 kg ? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SIWZ waga namiotu bez wyposażenia powinna wynosić 
do 49 kg. 
 
Pytanie 8: Informujemy iż hełm Tytan typ Hot nie posiada świadectwa dopuszczenia 
CNBOP. Prosimy o zmiany zapisów SIWZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby hełm ratowniczy posiadał świadectwo 
dopuszczenia CNBOP. 
 
Pytanie 9: Prosimy o sprecyzowanie do jakich celów mają służyć zapory polipropylenowe? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapora polipropylenowa ma służyć jako zapora 
ograniczająca rozprzestrzenianie się skażenia na wodzie i spełniać minimalne wymagania 
SIWZ. 
 
Pytanie 10: Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 w ten sposób aby Zamawiający sporządził 
tabelę ofertową z poszczególnymi pozycjami towarowymi będących przedmiotem 
zamówienia. Argumentujemy to tym iż Zamawiający powinien mieć możliwość precyzyjnego 
porównania złożonych ofert. 
 
Odpowiedź: Obowiązujący załącznik z tabelą ofertową z poszczególnymi pozycjami 
towarowymi będących przedmiotem zamówienia - załącznik 1a do SIWZ 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego 
pisma. 
 
 
        Prezes OSP Raczki 
        Andrzej Czuper 
 
 
 
 
 
 


