
Poznań, dnia 11 lipca 2020 roku 

 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego 

- wszyscy - 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań w zakresie prowadzonego postępowania 

przedstawiamy poniżej treści skierowanych zapytań wraz odpowiedziami. 

Udzielone odpowiedzi obowiązują wszystkich wykonawców przystępujących do 

postępowania przetargowego. 

 

 

Pytanie 1. 

 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 2 

 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia i 

wymaga aby pojazd wyposażony był w schowek przelotowy. 

 

Pytanie 3  

 

 Zamawiający dopuszcza zbiornik wody o pojemności min. 3,0 m³ z tolerancją ± 2 %   

Pytanie 4 

 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 



Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z mocowaniami na wyposażenie zgodne z 

załącznikiem KG PSP jednak bez zapisu w świadectwie dopuszczenia? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o 

długości min. 8 m? 

Zamawiający dopuszcza pojazd z przewodem elektrycznym i pneumatycznym  

o długości min. 8 m. 

 

Pytanie 7  

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z belką świetlną bez napisu straż? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu  ze światłami ostrzegawczymi na atrapie pojazdu 

jednak bez możliwości ich wyłączenia do jazdy w kolumnie? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z sygnałem pneumatycznym bez włącznika w 

przedziale autopompy? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez dodatkowego światła LED uruchamianego 

podczas cofania pojazdem? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przewodem do pompowania kół zakończonym 

pistoletem do pompowania kół z manometrem? 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z przewodem do pompowania kół 

zakończonym pistoletem do pompowania kół z manometrem oraz kompatybilnym 

szybkozłączem umożliwiającym podłączenie do układu pneumatycznego pojazdu. 

 

 



Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez podświetlanych stopni wejściowych ? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z mocowaniem na aparaty powietrzne w kabinie tylko 

dla załogi siedzącej z tyłu? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z poręczą do trzymania w kabinie w kolorze 

ciemnym? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami wykonanymi w całości z aluminium, bez 

właściwości antypoślizgowych ? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu posiadający pierwszy szczebel max 600 mm na 

podłożem? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z wyłącznikiem/włącznikiem oświetlenia skrytek 

wyłącznie w kabinie kierowcy? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przedziałem autopompy zamykanym roletą 

aluminiową, tak samo jak pozostałe przedziały? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 

 



Pytanie 20 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z wskaźnikami poziomu wody oraz środka 

pianotwórczego z podziałką większą niż 10% ? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z zaworami opróżniającymi umieszczonymi na 

zewnątrz skrytek? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z masztem sterowanym wyłącznie za pomocą 

przewodowego kontrolera? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


