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informacja na stronę internetową

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 zapytań do treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  05.11.2015 r. wraz z wyjaśnieniami

i zmianami :

Pytanie 1

dotyczące punktu 2.1 Wymagania dla dodatkowego wyposażenia przyczepy.

Punkt 2.1.1 Apteczka w skład której wchodzą, co najmniej:    w punktach jest wymienione wyposażenie.

Moje pytanie czy w/w apteczka i jej wyposażenie posiada numer normy DIN ? Jeśli tak to proszę o podanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 2.1.1, który

otrzymuje brzmienie :

„ 2.1.1 Apteczka samochodowa wg normy DIN 13164”.

Pytanie 2  

dotyczy tyłu przyczepy tj po zamknięciu klapy -trapu pozostaje w części dachu otwór , który jest zamykany  na :

I roletę siatkową lub plandekę, 

II klapa 

Poniżej zdjęcia ilustrujące zamknięcia.

   I Zamknięcie typ klapa



  II Zamknięcie typ rolet

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 1.9.3, który

otrzymuje brzmienie :

„1.9.3  Rampa  tylna  służąca  do  załadunku  koni  (trap),  ze  wspomaganiem podnoszenia,  wyklejona  materiałem

antypoślizgowym ( guma lub inny materiał ), podświetlana - halogeny lub LED-y. Otwór w tylnej części nad rampą -

zamknięcie typu klapa”.

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.


