
Szczecin, dnia 11.05.2016r.

ZZ-2380-59/16
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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 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na „dostawę 10 sztuk

pojazdów typu „Ambulans Poczty Specjalnej””.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego

w dniu 06.05.2016 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie : 

Zamawiający w Załącznik nr 7 do SIWZ, pkt. 1.5.3.5wymaga :

„Przedział  musi  być  wyposażony  w  3  (trzy)  tapicerowane  miejsca  siedzące  zamontowane  zgodnie  z

kierunkiem jazdy. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi spełniać wymagania stawiane dla pojazdów

kategorii M1. Każde z miejsc siedzących musi być wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa oraz

zagłówek.  Miejsce  montażu  siedzeń  musi  zapewniać  użytkownikom  możliwość  swobodnego

wejścia/wyjścia  z  przedziału  oraz  prawidłowej  realizacji  zadań  służbowych.  Wymiary  zastosowanych

siedzeń w przedziale II  nie mogą być mniejsze niż wymiary siedzeń dedykowanych dla drugiego rzędu

siedzeń  przez  producenta  pojazdu  bazowego. Dokument  potwierdzający  spełnienie  wymogu  musi  być

przedstawiony przez Wykonawcę w fazie modyfikacji pojazdu.”

Czy Zamawiający z uwagi na fakt, iż niektórzy producenci pojazdów bazowych stosują w opcji fabrycznej

fotele  o  dużych  gabarytach  (w  tym  m.in.  zintegrowane  kanapy  2-miejscowe)  co  może  uniemożliwiać

zastosowanie foteli o wymiarach nie mniejszych niż wymiary siedzeń dedykowanych dla drugiego rzędu ze

względu na postawiony wymóg swobodnego wejścia/wyjścia z przedziału, dopuszcza do zaoferowania na

zasadzie równoważności fotele kategorii M1 o parametrach : 

- wysokość poduszki siedziska nie mniejsza niż 450 mm (+/- 5mm),

- głębokość poduszki siedziska nie mniejsza niż 440 mm (+/- 5mm),

- szerokość oparcia/siedziska nie mniejsza niż 430 mm (+/- 5 mm),

- wysokość całkowita nie mniejsza niż 1150 mm (+/- 5mm),

i wyposażone 3 pkt. pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki ?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 1.5.3.5 Załącznik nr 7 do SIWZ i jednocześnie wyjaśnia , że trzy miej-

sca siedzące w II przedziale mogą występować w formie trzech pojedynczych foteli lub kanapy z trzema

miejscami do siedzenia. 

           Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


