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informacja na stronę internetową

dotyczy:  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „uPzp”na  „dostawę 2 szt. 
motocykli ciężkich w wersji RD wraz z wyposażeniem”.

Zamawiający informuje,  że na podstawie art.  38 ust.  1  i  2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje treść zapytań złożonych w dniu 09.09.2013r. 
wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 
Zamawiający wymaga:
a)  w  przedniej  części  motocykla  po  bokach  dwie  lampy niebieskie  błyskowe  ledowe,  o  niebieskiej  barwie  
światła, o kącie widoczności min. 1200 oraz dwie lampy czerwone błyskowe ledowe, o czerwonej barwie światła, 
o kącie widoczności min. 1200. Lampy niebieskie i czerwone muszą mieć taką samą konstrukcję,
Pytanie  1:  czy  Zamawiający  wymaga  aby  lampy  czerwone  również  posiadały  homologację  na  zgodność 
z Regulaminem 65EKG/ONZ? Obecnie na rynku nie ma lamp homologowanych w zakresie 1200 w kolorze 
czerwonym. Są natomiast dostępne lampy kierunkowe 600 w kolorze czerwonym które posiadają homologację 
na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła czerwonego. Postawiony wymóg posiadania takiej samej konstrukcji 
dla lamp ledowych z przodu motocykla (kategoria lamp kierunkowych 1200) gwarantuje właściwą widoczność 
i  poziom światła  dla  światła  czerwonego z  przodu pojazdu bez konieczności  przeprowadzania dodatkowych 
i kosztownych Badań homologacyjnych na światło czerwone,

Odpowiedź:
Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści  
SIWZ w poniższym zakresie: 

Modyfikacja nr 1 do pytania nr 1 – ust. II pkt. 3 ppkt 1) lit. a)  szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
otrzymuje brzmienie: 
a) W przedniej części motocykla po bokach dwie lampy niebieskie błyskowe ledowe, o niebieskiej barwie światłą, 
kącie widoczności min. 120° oraz dwie lampy czerwone błyskowe ledowe, o czerwonej barwie światła, o kącie  
widoczności min. 60°.

Pytanie 2: 
Zamawiający wymaga:
b) W części tylnej motocykla za siedzeniem wysuwany maszt teleskopowy z umieszczoną na górze ostrzegawczą 
niebieską lampą ledową, o niebieskiej barwie światła, emitującą światło w sposób przerywany we wszystkich  
kierunkach wokół jej osi pionowej oraz umieszczoną centralnie z tyłu czerwona lampę ledową, o czerwonej  
barwie światła, widoczną co najmniej z tyłu motocykla. Lampy niebieskie i czerwone muszą mieć taką samą 
konstrukcję,
Pytanie  2:  zamawiający  wymaga  aby  lampa  tylna  czerwona  ledowa  posiadała  taką  samą  konstrukcję  co 
wysuwany maszt  z  lampą  ledową  niebieską.  Proponujemy zastąpienie  tego  zapisu  wymogiem zastosowania 
lampy kierunkowej ledowej czerwonej, o barwie światła czerwonej, posiadającej homologację na zgodność z 
Regulaminem  65EKG/ONZ  dla  świateł  kierunkowych  600 w  kolorze  czerwonym.  Pozostawienie  zapisu  w 
obecnej  formie  może  budzić  pewne  wątpliwości  Wykonawców,  może  prowadzić  do  wniosku,  że  światło  
ostrzegawcze tylne barwy czerwonej powinno również być wykonane w formie wysuwanego masztu z lampą o 
charakterystyce dookólnej,

Odpowiedź:
Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści  
SIWZ w poniższym zakresie: 



Modyfikacja nr 2 do pytania nr 2 – ust. II pkt 3 ppkt 1) lit. b) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
otrzymuje brzmienie:  
b) W części tylnej motocykla za siedzeniem wysuwany maszt teleskopowy z umieszczoną na górze ostrzegawczą 
niebieską lampą ledową, o niebieskiej barwie światła, emitującą światło w sposób przerywany we wszystkich 
kierunkach wokół jej  osi  pionowej  oraz umieszczoną centralnie  z  tyłu  czerwoną lampę ledową, o czerwonej  
barwie światła,  widoczną co najmniej z tyłu motocykla. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 18.09.2013r. do godz. 11:30.

Oprac. K.K.


