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Szczecin, 06.10.2009r.

Dot: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej “ustawą” na dostawę 6
sztuk pojazdów typu: QUAD z przyczepą.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający zamieszcza treść zapytań dotyczących specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w sprawie przedmiotowego postępowania wraz z
wyjaśnieniami.
Pyt. 1. Zamawiający wymaga spełnienia normy emisji spalin co najmniej Euro4. Homologowane pojazdy
typu quad należą do kategorii pojazdów L7e. Normy Euro nie dotyczą pojazdów tej kategorii i żaden pojazd
dostępny na rynku nie spełnia tego wymogu. Niemniej, w wyciągu ze świadectwa homologacji podane są
wartości emisji zanieczyszczeń. Wobec powyższego wnioskujemy o odstąpienie od wymogu spełnienia
normy Euro 4.
odp: Zamawiający odstępuje od wymogu spełnienia przez pojazdy typu quad normy emisji spalin co
najmniej Euro 4 określonego w załączniku do siwz nr 3 tabeli II. 1 – Podstawowe wymagania pojazdu typu
quad.
Pyt. 2. Wymóg wyposażenia pojazdu w jednakowe ogumienie. Ze względu na zdolność pokonywania
trudnych warunków terenowych, stabilność i bezpieczeństwo, pojazdy typu quad mają tylne opony szersze
od przednich. Czy zamawiający dopuszcza pojazdy wyposażone w opony o jednakowym bieżniku, ale
rożnych rozmiarach (zgodnie z wyciągiem homologacji)?
Odp: Zamawiający dopuszcza wyposażenie wszystkich kół pojazdów typu quad w jednakowe ogumienie
radialne o bieżniku terenowym (opony nie starsze niż 12 miesięcy) o różnych rozmiarach zgodnie z
wyciągiem ze świadectwa z homologacji dla danego typu pojazdu.
Pyt. 3 . Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości przekraczającej o 2 cm dopuszczalną wysokość (127
cm, przy wymogu 125 cm, wysokość pojazdu podana jest w wyciągu ze świadectwa homologacji). Pojazd ze
zdemontowanymi lusterkami wstecznymi nie przekracza dopuszczalnej przez Zamawiającego wysokości.
Odp: Zamawiający dopuszcza pojazd typu quad o wysokości do 127 cm zgodnie z wyciągiem ze świadectwa
homologacji dla danego typu pojazdu.
Pyt. 4. Dostępne na rynku homologowane przyczepy do przewozu pojedynczego quada o odpuszczalnej
masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg nie są wyposażone w hamowane osie. Przy jednoczesnym
wymogu dostarczenia klinów pod koła, prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia przyczepy w
hamulec ręczny.
Odp: zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia przyczepy do przewozu quada w hamulec ręczny
określonego w załączniku do siwz nr 4 tabeli III.2 - Dodatkowe wyposażenie przyczepy do przewozu quada.
Jednocześnie na mocy z art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje treść punktu 28 załącznika do
siwz nr 3 tabela II.1 – Podstawowe wymagania pojazdu typu quad w następujący sposób:
● było : „Bagażnik przedni umożliwiający zamocowanie ładunków o minimalnych masach:
– przy przewozie 2 osób i holowania przyczepy: przód 10 kg, tył 20 kg;
– przy przewozie 2 osób: przód 15 kg, tył 30 kg;
– przy przewozie 1 osoby: przód 40 kg, tył 80 kg”
●

jest: „ Bagażnik przedni umożliwiający zamocowanie ładunków o minimalnej masie 20 kg”

