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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp”na dostawę fabrycznie nowych pojazdów RD dla KWP w Szczecinie.

Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  pytania  do  siwz,  które  wpłynęły  do

Zamawiającego w dniu 18.09.2018 r. wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy części 3

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści pojazd bez poduszki pasażera?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz, poduszka gazowa przednia dla kierowcy i pasażera.

Pytanie 2:

W pkt. 1.5.1.1 opisu przedmiotu zamówienia jest zapis ,  że pojazd musi być przystosowany do przewozu co

najmniej 5 osób a z ppkt. od a) do c) wynika, iż 6 osób. Czy do ilości miejsc mamy liczyć miejsca dla petentów

czy dla samych funkcjonariuszy.

Czy miejsca dla petentów będą wykorzystywane podczas jazdy. Jeżeli nie to proszę o wyjaśnienie dlaczego trzeba

je liczyć do bilansu masy jako 2x95kg i czy mają spełniać zapisany w pkt. 1.5.3.4 wymóg kategorii M1?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia w pkt 1.4.1.8 i 1.5.1.1 wymaga  aby  przedmiot

zamówienia   był  przystosowany  do  przewozu  w  jego  wnętrzu  co najmniej pięciu osób (miejsc siedzących co

najmniej siedem – 5+2 ). Błąd pisarski pojawił się w ppkt. a) przy opisie przedziału I – opis słowny w nawiasie.

Zamawiający nie wymaga aby siedzenia petentów były wykorzystywane w czasie jazdy. Zgodnie z zapisami pkt.

1.5.3.4,  w  pasy  i  zagłówki  muszą  być  wyposażone  siedzenia  dla  funkcjonariuszy.  Zgodnie  z  zapisami  opisu

przedmiotu zamówienia  w przypadku zaoferowania siedzeń petentów umożliwiających wykorzystywanie ich w

czasie jazdy, Oferent musi wliczyć je do bilansu masy jak i muszą spełniać wymóg kategorii M1.

Pytanie 3:

W pkt. 1.5.5.7 opisu przedmiotu zamówienia jest zapis dotyczący 8h pracy przy wyłączonym silniku samochodu.

Czy  zamawiający  poprzez  zapis  bezawaryjnej  pracy  funkcjonariuszy  przez  8h  przy  wyłączonym  silniku

samochodu rozumie zasilanie w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego lub z sieci energetycznej poprzez

gniazdo zewnętrzne?



Odpowiedź:

Zamawiający przez 8 godzinną  bezawaryjną pracę instalacji elektrycznej rozumie pracę bez konieczności włączania

silnika pojazdu bazowego, tylko za pomocą dodatkowego zespołu akumulatorów i agregatu prądotwórczego (jeśli w

miejscu pracy pojazdu występuje sieć energetyczna to również za pomocą gniazda zewnętrznego) 

  Termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium  dla  części  3  pozostaje  bez  zmian,  tj.

03.10.2018r. do godziny 13.00

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


