
Szczecin, dnia 28.09.2018 r.

ZZ-2380-103/18

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 dostawa fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP

w Szczecinie.

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

Zamawiającego w dniu 24.09.2018 r. wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy wszystkich zadań:

Pytanie 1:

Zamawiający  wymaga  spełnienia  określonych  parametrów  w  zakresie  instalacji  elektrycznej  pojazdów  (pkt

1.4.7.3, pkt 1.5.2 – pojazdy osobowe oraz pkt 1.5.4 – pojazd typu kombi-van), w związku z zawartymi zapisami

prosimy o określenie:

· Czasu pracy dodatkowych urządzeń elektrycznych/elektronicznych jaki ma gwarantować dodatkowy

akumulator. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

Ø Czas działania sygnalizacji uprzywilejowania – ze szczególnym uwzględnieniem:

ü syreny dźwiękowej,

ü dodatkowe oświetlenie barwy białej przód i/lub boki pojazdu,

ü sygnalizacja świetlna barwy niebieskiej,

ü sygnalizacja świetna barwy czerwonej,

Ø Czas działania radiotelefonu – Zamawiający określił moc jako minimum 100W, w związku z

powyższym prosimy o określenie czy jest to moc ciągła, czy też należy przyjąć proporcje –

np. – 5% nadawanie 25W, 5% odbiór transmisji np. 5W, pozostałe 90% czas czuwania –

2W?

Ø Czas oraz rzeczywista moc pobierana przez urządzenia podłączone do zmodyfikowanego –

fabrycznego gniazda zapalniczki zasilanego bez względu na położenie włącznika zapłonu o

dopuszczalnym obciążeniu określonym przez Zamawiającego jako min. 10A,

·   Czy w związku z określonymi wstępnie przez Zamawiającego wymaganiami w zakresie instalacji

elektrycznej pojazd winien być wyposażony w dodatkową instalację elektryczną wraz z dodatkowym

akumulatorem  połączonym  trwale  z  instalacją  pojazdu  bazowego  umożliwiającą  doładowanie

dodatkowego  akumulatora  w trakcie  eksploatacji  i/lub  ładowania  ładowarką  pojazdu  bazowego?



Tutaj  należy  zauważyć,  że  producent  pojazdu  bazowego  określa  maksymalny  pobór  z  instalacji

elektrycznej 12V pojazdu jako 9A, przy obecnych zapisach SIWZ pozwala to na zasilanie tylko i

wyłącznie radiotelefonu. 

Uzasadnienie:

Jedynie  poprzez  zastosowanie  dodatkowego  akumulatora  można  zapewnić  skompensowanie  zapotrzebowania

pojazdu  na  energie  elektryczną  dla  urządzeń  dodatkowych,  jednakże  konieczne  jest  rzetelne  określenie  tego

zapotrzebowania. Dodatkowy akumulator winien posiadać dodatkowy układ ładowania i kondycjonowania jak

również  monitorowanie  poboru  energii  elektrycznej  z  pojazdu  bazowego  tak  aby  nie  przekroczyć  wartości

dopuszczonych  przez  producenta.  Jednocześnie  pojemność  akumulatora  winna  być  możliwie  najniższa  ze

względu  chociażby  na  masy  pojazdu  bazowego,  załogi  i/lub  wyposażenia  dodatkowego.  Określone  przez

Zamawiającego wartości jako 5 x 80kg + 30kg = 430kg zapewniają jedynie mniej więcej skompensowanie masy

zabudowy (belka,  wzmacniacz,  głośnik,  elementy montażowe,  wyposażenie  dodatkowe itp.).  w sytuacji,  gdy

pojazd miałby zostać wyposażony w dodatkową instalację elektryczną wraz z akumulatorem zasadnym wydaje się

dopuszczenie pojazdu o ilości miejsc minimum 3+1 – po zabudowie. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania instalacji  elektrycznej  zasilanej  dodatkowym akumulatorem,

jednocześnie informując iż moc radiotelefonów podczas nadawania wynosi maksymalnie do 45W,  przy odbiorze

do 5W a podczas czuwania do 2W.

Pytanie 2:

Zamawiający  wymaga  spełnienia  określonych  wymagań  w  zakresie  urządzenia  wysyłającego  ostrzegawcze

sygnały dźwiękowe (pkt 1.5.5.5 – samochody osobowe). W związku z powyższym pragniemy zapytać:

· Czy  Zamawiający  dopuści  montaż  głośnika  sygnalizacji  uprzywilejowania  na  zewnątrz  zderzaka

pojazdu i/lub

· Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania wycięcia otworu na głośnik w zderzaku?

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga minimum 105dBA dla sygnalizacji dźwiękowej uprzywilejowania, w sytuacji gdy głośnik

montowany  jest  w  pojeździe  elektrycznym,  w którym  nie  występuje  tzw.  grill  /  atrapa,  nie  ma  możliwości

wykonania  montażu  głośnika  w  komorze  silnika  pojazdu,  w  sposób  umożliwiający  spełnienie  wymaganych

parametrów akustycznych. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wycięcia otworu w zderzaku do montażu głośnika wysyłającego

ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym.



Pytanie 3:

Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie w pojazdach oznakowanych Zamawiający

wymaga:

·  Antena zintegrowana z UKF,

·  Dla pojazdów z radiotelefonami w systemie TETRA Zamawiający wymaga anteny 164 – 174 MHz,

Proponujemy zmianę na:

Antena systemu łączności radiowej pracująca w paśmie zainstalowanego w pojeździe radiotelefonu. Zamawiający

dopuszcza aby antena była zintegrowana z anteną GPS do radiotelefonu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby antena łączności radiowej była zintegrowana z anteną GPS i pracowała w paśmie

zainstalowanego w pojeździe radiotelefonu.

Pytanie 4:

Zamawiający w treści WZORÓW Umów do poszczególnych zadań w przedmiotowym postępowaniu wymaga

m.in.  aby  Wykonawca  wykonał  projekt  modyfikacji  pojazdu  z  uwzględnieniem  wymagań  określonych  w

załącznikach do SIWZ i przedstawił go do akceptacji Zamawiającemu do dnia 12/10/2018. Mając na uwadze

termin składania ofert (04/10/208) jak również czas niezbędny na dokonanie oceny złożonych ofert, informację o

ewentualnym  rozstrzygnięciu,  zaproszenie  do  podpisania  umowy  itd.,  czy  czasem  określony  przez

Zamawiającego termin na 12/10/2018 nie jest zbyt krótki? Proponujemy zmianę tego zapisu na 12/11/2018 bądź

określenie jako 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie projekt modyfikacji pojazdu z uwzględnieniem wymagań określonych w opisie

przedmiotu zamówienia do umowy i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 15 dni od

daty podpisania umowy.

 Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj. 04.10.2018r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


