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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 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej

dalej  „uPzp”na  Dostawa  fabrycznie  nowego  nieoznakowanego  pojazdu  elektrycznego  oraz  skuterów

wodnych dla KWP w Szczecinie.

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

do Zamawiającego w dniu 05.08.2019r. i 07.08.2019r. wraz z wyjaśnieniami siwz:

Dotyczy części I  dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KWP

w Szczecinie (1 szt.)

Pytanie 1: 

W  związku  z  zwiększoną  w  samochodach  elektrycznych  masą  własną  pojazdu  gotowego  do  jazdy  prosimy  o

dopuszczenie wyliczenia (pkt. 1.5.1.2  zał. 4.1 do SIWZ) masy pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem

oraz akumulatorami, smarami, i cieczami w ilościach nominalnych powiększona o masę co najmniej 4 funkcjonariuszy

(4 x 95 kg) oraz masę wyposażenia służbowego (30 kg)?

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4.1 – opis przedmiotu zamówienia w pkt 1.5.1.2  Masa pojazdu po

zabudowie  wraz  z  pełnym  wyposażeniem  oraz  akumulatorami,   smarami,  i  cieczami  w  ilościach  nominalnych

powiększona o masę co najmniej 5 funkcjonariuszy (5 x 95 kg) oraz masę wyposażenia służbowego (30 kg) nie może

przekraczać maksymalnej wartości określonej przez producenta pojazdu bazowego na: 

Masa pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem oraz akumulatorami,   smarami, i  cieczami w ilościach

nominalnych powiększona o masę co najmniej 4 funkcjonariuszy (4 x 95 kg) oraz masę wyposażenia służbowego (30

kg) nie może przekraczać maksymalnej wartości określonej przez producenta pojazdu bazowego.

Pytanie 2:

Druga sprawa to „Skuter musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką. Kluczyki / piloty

wyposażone  w  nietonący  brelok  lub  inny  system  zapobiegający  zatonięciu.”  –  Czy  zrywka  jest  przez  Państwa

akceptowalna jako załączanie zdalne stacyjką, czy oczekiwaniem jest osobny klucz z immobilizerem?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ofertę pojazdu dwukolorowego.



Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści samochód o długości 4180mm?

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4.1 – opis przedmiotu zamówienia w pkt 1.4.1.3 Długość całkowita

pojazdu nie mniejsza niż 4200 mm, ( wg danych ze świadectwa zgodności WE) na:

Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4180 mm, ( wg danych ze świadectwa zgodności WE

Pytanie 4:

Czy Zamawiający  dopuszcza  montaż  głośnika  uprzywilejowania  na  zderzaku  przednim pod  tablicą  rejestracyjną?

Uwaga: Rozwiązania konstrukcyjne pojazdu bazowego uniemożliwiają montaż głośnika w sposób ukryty w komorze

silnika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza umieszczenie głośnika systemu uprzywilejowania w zderzaku pod tablicą rejestracyjną. 

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż świateł uprzywilejowania na zderzaku przednim?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza umieszczenie świateł uprzywilejowania na zderzaku przednim. 

 Termin składania ofert dla części I ulega zmianie na dzień 12.08.2019r. do godz. 13:00. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


