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Znak: AG.I.272.2.17.2022                                                                      Kielce, dn. 13 października 2022 r. 

 

 

 

Informacja dla wykonawców nr 1  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania ofertowego pn.:  

„Zakup pojazdu czterokołowego typu Quad - wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych 

występujących na obszarze województwa świętokrzyskiego” znak: AG.I.272.2.17.2022. 

 

W związku z zadanymi pytaniami zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

W dokumencie „załącznik nr 2 do Zapytania”: 
Punkt nr 2.1 

Wskazują państwo na silnik o zapłonie samoczynnym – bardzo proszę o doprecyzowanie, czy nie wkradł 

się tutaj błąd? Silnik samoczynny zasilany jest olejem napędowym (diesel). Pojazdy ATV nazywane 

quadami, są oferowane z silnikami spalinowymi o zapłonie iskrowym. Takie silniki zasilane są benzyną. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, że dokonuje zmian w Załączniku nr 2 do Zapytania - Opisie przedmiotu 

zamówienia na stronie nr 2 w pkt 2.1 oraz w Załączniku nr 6 do Zapytania – Specyfikacji technicznej na 

stronie nr 2 w pkt. 2.1).  

Jest:  

Silnik 4-suwowy o zapłonie samoczynnym, o mocy znamionowej min. 65kW (pojazd musi być 

dopuszczony do ruchu-homologacja drogowa), chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny. 

 

Winno być:  

Silnik 4-suwowy o zapłonie iskrowym, o mocy znamionowej min. 65kW (pojazd musi być dopuszczony 

do ruchu-homologacja drogowa), chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny. 

 

Pytanie 2: 

Punkt nr 2.2 

Proszę doprecyzować jakiego rodzaju przeszkody wodne mają być pokonywane? Pojazdy ATV 

nazywane quadami, są przystosowane do brodzenia w wodzie do wysokości połowy koła (ok. 32 cm). 

Filtr powietrza umiejscowiony jest znacznie wyżej - na wysokości siedziska operatora, niemniej jednak 

brodzenie w wodzie powyżej wysokości wskazanej przez producenta skutkuje ryzykiem utraty gwarancji 

na pojazd. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, że dokonuje zmian w Załączniku nr 2 do Zapytania - Opisie przedmiotu 

zamówienia na stronie nr 2 w pkt 2.2 oraz w Załączniku nr 6 do Zapytania – Specyfikacji technicznej na 

stronie nr 2 w pkt. 2.2). 

 

 



Strona 2 z 2 

 

Jest:  

Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika 

w momencie pokonywania przeszkody wodnej. 

 

Winno być:  

Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika 

w momencie pokonywania przeszkody wodnej. Quad ma być przystosowany do brodzenia w wodzie 

o głębokości  min. 30 cm. 

 

W konsekwencji wprowadzonych zmian zamawiający zamieszcza na BIP zaktualizowany Załącznik nr 2 

do Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Zapytania – Specyfikację techniczną. 

Jednocześnie wprowadzone zmiany stanowią integralną cześć opisu przedmiotu zamówienia oraz 

specyfikacji technicznej i nie powodują przesunięcia terminu składania ofert. 
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