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Znak: AG.I.272.2.17.2022                                                                      Kielce, dn. 14 października 2022 r. 

 

Informacja dla wykonawców nr 2 

 

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: 
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie do „załącznik nr 2 do Zapytania”: 
Sprawa dotyczy pkt 4 „PRZYCZEPA” a dokładnie podpunkt 4.8. 
Czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty, na przyczepę która posiada wymiary 2950 mm x 1640 mm? 
Rzecz w tym, że przyczepy o wymiarach długości od 3000 mm mają DMC 1500 kg a to wyklucza 
możliwość poruszania się samochodem z przyczepą w oparciu o standardowe prawo jazdy kat. B. 
Przy zachowaniu podanego w zapytaniu wymiaru 3000 mm może się okazać, że kierowca prowadzący 
samochód z taką przyczepą, będzie musiał posiadać prawo jazdy kat B+E (lub inne uprawniające go do 
kierowania pojazdem wraz z przyczepą). 
Dodatkowo, w podpunkcie 4.7 opisujecie Państwo wymóg DMC przyczepy do 750 kg. Takie 
uwarunkowanie DMC spełniają przyczepy o długości poniżej 3000 mm 
Rzecz rozchodzi się o 5 cm różnicy w wymiarze długości przyczepy który znacząco wpływa na jej DMC. 
Pojazd typu Quad bez problemu zmieści się na przyczepę o wyżej podanym wymiarze 2950 mm 
x 1640 mm. 
Większość naszych klientów, zarówno prywatnych, jak i samorządowych (OSP, PSP, Lasy Państwowe, 
inne służby samorządowe etc.) użytkują tego typu przyczepy wskazane przeze mnie w powyższej treści, 
i są one stricte dedykowane przewozowi pojazdów typu Quad. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w pkt 4.7.i 4.8 w Załączniku nr 2 - Opisie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 2: 
Czy wyrazicie Państwo zgodę na dostawę quada nie spełniających kilku parametrów podanych 
w specyfikacji: 
prześwit 260 mm 
moc 60,7 kW 
masa 451 kg 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  informuje, że nie wyraża zgody na dostawę quada niespełniającego wymogów zawartych 
w Zapytaniu ofertowym. 
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