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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA  
 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego do postępowania na dostawę średniego zestawu 
ratownictwa technicznego 

 
 
         Organizator informuje, iż  wpłynęły zapytania do treść zaproszenia do złozenia oferty 
cenowej. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
PYTANIE NR 1 
W dokumentacji przetargowej – Załącznik nr 1 do zaproszenia - Wymagania minimalne 

dotyczące średniego zestawu ratownictwa technicznego, punkt 1. pompa hydrauliczna, 

podpunkt 1.1. jest zapis „Ciśnienie robocze 720 bar”. Czy zamawiający dopuszcza 

urządzenie typu pompa hydrauliczna o parametrze: ciśnienie robocze 700 bar ?  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1  

Tak.  

 
PYTANIE NR 2 
W dokumentacji przetargowej – Załącznik nr 1 do zaproszenia - Wymagania minimalne 

dotyczące średniego zestawu ratownictwa technicznego, punkt 1. pompa hydrauliczna, 

podpunkt 1.3. jest zapis „Wydajność pompy niskie ciśnienie: 2 x 2,6  [l/min] (…)”. Czy 

zamawiający dopuszcza urządzenie typu pompa hydrauliczna o parametrze: „Wydajność 

pompy niskie ciśnienie: 2 x 2,2  [l/min], przy jednoczesnym zapewnieniu pozostałych 

parametrów hydraulicznych, zgodnych ze specyfikacja?   

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2  

Organizator nie wyraża zgody.  
 
 
PYTANIE NR 3 
W dokumentacji przetargowej – Załącznik nr 1 do zaproszenia - Wymagania minimalne 
dotyczące średniego zestawu ratownictwa technicznego, punkt 1. pompa hydrauliczna, 
podpunkt 1.4. jest zapis „Napęd pompy czterosuwowy silnik spalinowy w wykonaniu 
specjalnym do napędu urządzeń ratowniczych o mocy min. 4 [kW] 



Czy zamawiający dopuszcza urządzenie typu pompa hydrauliczna o parametrze: „Napęd 

pompy czterosuwowy silnik spalinowy w wykonaniu specjalnym do napędu urządzeń 

ratowniczych o mocy min. 2.9 [kW]. Zmniejszone zapotrzebowanie na moc skutkuje 

mniejszym zużyciem paliwa przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów 

hydraulicznych pompy. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 

Tak.  
 
 
PYTANIE NR 4 
W dokumentacji przetargowej – Załącznik nr 1 do zaproszenia - Wymagania minimalne 
dotyczące średniego zestawu ratownictwa technicznego, punkt 4. Rozpieracz ramienny, 
podpunkt 4.2. jest zapis „Rozwarcie ramion Minimum 680 mm.” Czy zamawiający dopuszcza 
urządzenie typu rozpieracz ramienny o parametrze: „Rozwarcie ramion Minimum 650 mm?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 

Organizator nie wyraża zgody.  
 
 
 
 




