
Szczecin, dnia 09.11.2015 r.
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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 zapytania do treści specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu  09.11.2015 r. wraz z wyjaśnieniami

i zmianami :

Pytanie

Do specyfikacji technicznej załącznik nr 6 do siwz.

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań specyfikacji technicznej

2. Dokumenty wymagane w fazie odbioru przyczepy

2.3 Do wydawanej przyczepy Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

g).  zaświadczenie  stacji  kontroli  pojazdów  upoważnionej  do  przeprowadzania  badań  technicznych  pojazdów

w  zakresie  zmian  jego  dopuszczalnej  ładowności,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  lub  liczby  miejsc,

oraz  o  przeprowadzeniu  badania  technicznego  przed  dopuszczeniem  do  ruchu  pojazdu  uprzywilejowanego

zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Pytanie: Co zamawiający rozumie przez podany punkt "g" ? Czy na pewno dotyczy on zamawianej przyczepy?

W przyczepach fabrycznie nowych nie wymaga się zaświadczenia stacji kontroli pojazdów, ponieważ jako pojazd

fabrycznie  nowy  posiada  on  świadectwo  zgodności  WE  pojazdu  kompletnego  oraz  Oświadczenie  o  danych

i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 

Ważność wpisu o przeglądzie technicznym przyczepa otrzymuje na 3 lata. Po tym okresie dokonuje następnego

przeglądu technicznego ważnego na okres następnych 2 lat. Kolejne badania wykonywane są co roku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie

VII ust.2 ppkt.2.3, lit. g) poprzez wykreślenie jego treści.

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

istotnych warunków zamówienia uwzględniającego powyższą zmianę.

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

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


