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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 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na „dostawę 10 sztuk

pojazdów typu „Ambulans Poczty Specjalnej””.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

w dniu 20.05.2016 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ:

Pytanie:  Pkt 1.4.8.6

Czy Zamawiający wymaga ściany działowej. Jeśli tak to połówka czy pełna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ścianki działowej pomiędzy przedziałem I i II pojazdu i dokonuje poprawienia omyłki

poprzez wykreślenie zapisu „ścianka działowa nie może ograniczać tego manewru”.  

Punkt 1.4.8.6 załącznika nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w jednej płaszczyźnie”.

Pytanie: Pkt 1.5.1.4

Czy Zamawiający wymaga obliczeń inżynierskich czy wystarczy protokół z ważenia z podziałem na osie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obliczeń inżynierskich  i podtrzymuje zapisy punktu 1.5.1.4 załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie: Pkt 1.5.2.1

a) Czy Zamawiający dopuszcza pojedyncze kliknięcie co skutkuje otwarciem drzwi kierowcy, pasażera i drzwi

przesuwnych, drugie kliknięcie otwarcie całego pojazdu?

b) Czy Zamawiający dopuszcza realizację wymagań poprzez zamknięcie całego pojazdu i ponowne otwarcie tylko

przodu?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje zapisy punktu 1.5.2.1 załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie: Pkt 1.5.4.5

Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  „klatki”  aluminiowej  o  pojemności  2m3  połączonej

ze ścianą i podłogą pojazdu za pomocą połączeń śrubowych?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje zapisy punktu 1.5.4.5. i 1.5.4.7 załącznika nr 7 do SIWZ.



Pytanie: Pkt. 1.5.8.5 c)

Czy  Zamawiający  dopuszcza  głośniki  w  miejscu  widocznym  czyli  na  zderzaku  w  celu  spełnienia  wymogu

pkt. 1.5.8.5 b)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  głośniki wbudowane w zderzak pojazdu. Punkt 1.5.8.5. c) załącznika nr 7 do SIWZ

otrzymuje  brzmienie  „  być  zamontowane  w  komorze  silnika  w  sposób  nieutrudniający  dostępu  do  innych

elementów pojazdu lub wbudowane w zderzak”.

Pytanie: Pkt 3.4 a

Czy jako wyjście ewakuacyjne mogą być traktowane drzwi pojazdu czy też Zamawiający wymaga np. włazu

dachowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga  włazu dachowego, a wyjście ewakuacyjne będą stanowiły drzwi pojazdu. 

W  załączeniu  Zamawiający  przekazuje  zmodyfikowany  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia

stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

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

wyk. w 1 egz.
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