Sprawa nr OSP.1.2013

Kampinos, dnia 25 czerwca 2013 r.

Informacja- Wyjaśnienie
Dotyczy:
Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr OSP.1.2013
pod nazwą „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego,
ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych
informuje wszystkich wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia, że dnia 24 czerwca 2013 r. wpłynęła prośba o udzielenie informacji
o następującej treści:
Pytania:
1.

2.

3.

Zamawiający wymaga doświadczenia dopuszczenia razem z ofertą. (punkt 1.4 Załącznika
nr 5 do SIWZ).
Chcielibyśmy podkreślić, że świadectwo dopuszczenia CNBOP jest dokumentem
niezbędnym przy wprowadzaniu pojazdu pożarniczego do podziału bojowego.
Dostarczenie świadectwa razem z ofertą nic nie wnosi, z może jedynie ograniczyć
możliwość złożenia oferty Wykonawcom, którzy nie posiadają wymaganego dokumentu
na dzień składania ofert.
Czy zatem Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie zasad równego traktowania
Wykonawców, dopuści możliwości dostarczenia świadectwa CNBOP najpóźniej w dniu
odbioru techniczno- jakościowego?
Zamawiający wymaga żeby samochód był wyposażony w napęd stały osi przedniej
(punkt 3.2 Załącznika nr 5 do SIWZ). Stały napęd na cztery koła bez możliwości
odłączenia osi przedniej powoduje między innymi: zdecydowane przyspieszenie
zużywania się elementów układu napędowego samochodu, stały napęd na cztery koła
powoduje również znaczne zwiększenie zużycia paliwa. Biorąc pod uwagę powyższe
oraz perspektywę długiej eksploatacji w jednostce OSP, przyniesie to zdecydowanie
zwiększone koszty użytkowania i serwisowania samochodu. Możliwość odłączania
napędu osi przedniej daje możliwość wyboru trybu jazdy i jednocześnie nie zmniejsza
możliwości drogowych samochodu pożarniczego.
Czy zatem Zamawiający dopuści samochód bez stałego napędu osi przedniej?
Zamawiający wymaga m.in. regulacji pochylenia i odległości samego siedziska fotela
kierowcy oraz pochylenia siedziska fotela pasażera (punkt 3.7 Załącznika nr 5 do
SIWZ).
Czy zamawiający dopuści zaproponowanie podwozia bez wymienionych powyżej
rozwiązań, jednakże z regulacją pochylenia oparcia i odległości całego fotela, co pozwoli
na dobranie optymalnej pozycji do jazdy zarówno dla kierowcy jak i dowódcy?

1

4.

5.

6.

Zamawiający wymaga otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami
bocznymi zabudowy, w tym otwierane lub wysuwne podesty nad kołami tylnymi po obu
stronach zabudowy (punkt 4.2 Załącznika nr 5 do SIWZ).
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zabudowy pojazdu bez otwieranych nadkoli
tylnych, jednakże z podestami bocznymi tak rozwiązanymi, by umożliwiały
ergonomiczny i zgodny z przepisami dostęp do sprzętu ulokowanego na górnych półkach
zabudowy? Rozwiązanie takie ma swoje zalety, a główną z nich jest brak problemów
z częstymi wymianami elementów amortyzujących
i blokujących
(siłowniki,
amortyzatory, zamki), które z racji narażenia na ciągłe oddziaływanie wilgoci, błota,
kurzu, soli, śniegu zużywają się ponadprzeciętnie szybko. Dopuszczenie takiego
rozwiązania spowoduje , że kosztów utrzymania samochodu po okresie gwarancji
(szczególnie ważne jeśli użytkownikiem jest OSP) nie będą podnosiły wydatki związane
z częstymi, kłopotliwymi i niestety koniecznymi wymianami uszkodzonych elementów
otwieranego nadkola.
Zamawiający wymaga żeby wydajność autopompy wynosiła 4600 l/min przy ciśnieniu 8
bar oraz min 400l/ min przy ciśnieniu 40 bar (punkt 4.20 Załącznika nr 5 do SIWZ).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, wydajność
autopompy powinna wynosić 2400l/ min przy nominalnym ciśnieniu 8 bar oraz 250 l/min
przy nominalnym ciśnieniu tłoczenia 40 bar. Zatem powyższy zapis może sugerować, ze
Zamawiający próbuje ograniczyć możliwość złożenia oferty w przedmiotowym
postępowaniu Wykonawcom, których pojazdy mają mniejszą wydajność autopompy, ale
jednocześnie stoją w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Czy zatem Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie zasad równego traktowania
wykonawców i konkurencyjności, dopuści zaproponowanie pojazdu z autopompą
dwuzakresową, której wydajność wynosi 3600 l/min przy nominalnym ciśnieniu 8 bar
oraz 280l/ min przy nominalnym ciśnieniu tłoczenia 40 bar?
Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowany był włącznik do
uruchamiania silnika pojazdu i załączenia pompy (punkt 4.24 Załącznika nr 5 do SIWZ).
Chcieliśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na
nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki
pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika
pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej
(np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle
ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze
sobą elementów nie powinno się odbywać z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale
włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem,
że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co
skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.
Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości
włączania silnika i załączania autopompy z przedziału tylnego?
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Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy w specyfikacji. Wymóg złożenia odpowiednich
dokumentów przez Oferenta jest dla Zamawiającego gwarancją ,że dany Wykonawca będzie
wiarygodny i rzeczywiście spełni
warunki dostawy, szczególnie gdy dotyczy to
bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia.
Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy w specyfikacji.
Ad. 3. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania, zatem podtrzymuje zapisy
w specyfikacji.
Ad 5. Zamawiający dopuszcza autopompę dwuzakresowa o wydajności 3600l/min przy
nominalnym ciśnieniu 8bar i 280l/min przy 40 barach.
Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania, zatem podtrzymuje zapisy
w specyfikacji.
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