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dotyczy:  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, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

915,  1146,  1232,  z  2015  r.  poz.  349,  478,  605  ),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „dostawę  przyczepy

do transportu dwóch koni dla KWP w Szczecinie”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania do treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu  04.11.2015 r. wraz z wyjaśnieniami

i zmianami :

Pytanie

Zapytanie dotyczy specyfikacji technicznej załącznik nr 6 do siwz punkt 1,9 Wymagania techniczne dla przyczepy

na dwa konie.

1.9.7 Wentylator nawiewowo-wywiewny.

W przyczepach końskich nie stosuje się wentylatorów rolę tę spełniają szyby boczne , uchylny szyberdach oraz tylna

roleta lub klapa górna  (w zależności od wyposażenia przyczepy) . Poniżej schemat wymiany powietrza ciepłego

i zimnego w przyczepie końskiej.

Rysunek 1 Przepływ powietrza ciepło-zimno

Odpowiedź:

Uwzględniając zapytanie w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy do przewozu dwóch koni,

dotyczące specyfikacji technicznej - Załącznika nr 6 do SIWZ punkt 1.9. Wymagania techniczne dla przyczepy na

dwa  konie  i  posiadania  przez  przyczepę  ujętego  w  ppkt.  1.9.7  Wentylatora  nawiewowo-wywiewowego,

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ppkt. 1.9.7, który

otrzymuje brzmienie :

„1.9.7 Wentylator nawiewowo-wywiewny lub bez wentylatora o ile nie występuje w ofercie producenta - zastąpienie

go nawiewem naturalnym – szyberdach, okno uchylne i.t.p.”.



Ponadto  Zamawiający  modyfikuje  treść  „specyfikacji  technicznej”  -  załącznika  nr  6  do  siwz

w punktach VIII i IX poprzez ich wykreślenie.

W załączeniu przekazuję treść zmodyfikowanej  „specyfikacji technicznej” - załącznika nr 6 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia uwzględniającego powyższe zmiany.

             Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 12.11.2015 r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


