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informacja na stronę internetową

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 i nast.  ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” 

na  „dostawa  fabrycznie  nowych  namiotów  pneumatycznych  wraz  z  wyposażeniem  oraz  agregatów 

prądotwórczych  dla  jednostek  Policji  woj.  zachodniopomorskiego  z  przeznaczeniem do  wczesnego 

ostrzegania i prognozowania zagrożeń wywołanych zmianami klimatu”

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

do Zamawiającego w dniu 27.10.2016 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 4.1 do siwz) w pkt.1 Zamawiający pisze „konstrukcja namiotu 

wykonana  z  wielowarstwowej  tkaniny poliestrowej  pokrytej  dwustronnie PVC o minimalnej  gramaturze 400 g/m² 

z przęsłami  całkowicie pneumatycznym wyposażonymi w zawory wlotowe / wylotowe powietrza umożliwiające 

pompowanie  namiotu  pompą  elektryczną  ,  nożną  lub  z  butli  ze  sprężonym  powietrzem  oraz  min.  1  zawór 

bezpieczeństwa  zabezpieczający  przed  rozerwaniem  poszycia  w  czasie  napełniania  powietrzem  przęseł 

o min gramaturze tkaniny 1100 g/m² (bez konieczności stosowania dodatkowych usztywnień, itp.)”

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pomyłkowo nie wymaga, aby konstrukcja namiotu (zamiast poszycia) miała 

minimalną gramaturę 400 g/m2? Poszycie powinno wodoszczelne, odporne na działanie czynników atmosferycznych 

jak temperatura, czy działanie UV. Minimalna gramatura 400 g/m2 jest wystarczająca dla poszycia, natomiast nie jest 

wystarczająca  dla  konstrukcji  pneumatycznej,  która  powinna  być  gazoszczelna  i  powinna  zapewnić  utrzymanie 

powietrza w przęsłach pneumatycznych przez dłuższy czas, zalecana min. gramatura dla przęseł pneumatycznych to 

1100 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga konstrukcji poszycia namiotu o  minimalnej gramaturze 400g/m2, natomiast dla przęseł (stelaża) 

minimalnej gramatury 1100m2.

Pytanie nr 2:

W formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 4.1 do siwz) w punkcie 1 Zamawiający wymaga, aby namiot o 

powierzchni 14 m2 miał aż 4 szt. trójwarstwowych okien. Czy jest to konieczne? Czy można zmniejszyć ilość okien na 

np. po jednym na każdej stronie namiotu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga namiotu wyposażonego w 4 okna.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania tkaninę poliestrową obustronnie pokrytą PCV o gramaturze 650 g/m2 

w kolorze  niebiesko  (na  zewnątrz)  –  białym  (wewnątrz)  (RAL 5017) zamiast  takniny  poliestrowej  pokrytej 

obustronnie  PCV  w  kolorze  niebiesko-szarym.  Tkanina  ta  wielokrotnie  przewyższa  wymagania  Zamawiającego 

dotyczące  rozdzierania  i  rozciągania  w  osnowie  i  wątku,  co  powoduje,  że  jest  bardziej  odporna  na  uszkodzenia 

mechaniczne oraz jest bardziej wytrzymała na warunki atmosferyczne. Ponadto kolor biały jest bardziej przyjazny dla 



oka  ludzkiego,  nie  wymaga  zastosowania mocnych lamp wewnątrz  namiotu,  przez co nie  szkodzi  oczom podczas 

wykonywania długotrwałych prac wewnątrz?

Kolor  jakiego  wymaga  Zamawiający  niebiesko-szary  jest  kolorem  niestandartowym,  czas  oczekiwania  na  jego 

produkcje wynosi min. 4 tygodnie, co powoduje niemożliwość wywiązania się z narzuconego przez Zamawiającego 

terminu realizacji, tj. max. 30 dni kalendarzowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  kolor biały wewnątrz namiotu.

Pytanie nr 4:

Gwarancja: Zamawiający przyjął max okres gwarancji 48 m-cy, jako parametr wpływający na ocenę atrakcyjności oferty. 

W formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 4.1 do siwz) w punkcie 1 Zamawiający wymaga gwarancji 1000 

krotnego rozłożenia bez pogorszenia parametrów użytkowych. Prosimy o wyjaśnienie, czy gwarancja 1000 krotnego roz-

łożenia bez pogorszenia parametrów użytkowych dotyczy okresu gwarancyjnego max.48 m-cy?

1000 krotne rozłożenia namiotu może odbywać się w przeciągu 1 roku lub 10 lat, w zależności od częstotliwości użytko-

wania namiotu, dlatego też nie jasnym jest dla nas udzielenie gwarancji 1000 krotnego rozłożenia, prosimy o sprecyzowa-

nie czasu w jakim ma to być  zagwarantowane.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis w pkt 1 formularza asotymentowo -cenowego :

gwarancja 1000 krotnego rozłożenia bez pogorszenia parametrów użytkowych.

Pytanie nr 5:

Kurtyny/Kotary – prosimy o uściślenie informacji, czy Zamawiającemu chodzi o zastosowanie kotary wzdłuż osi namiotu, 

czy też w poprzek. W małych namiotach o powierzchni 14m2 ze wzgledów użytkowych stosuje się kotary wzdłuż osi na-

miotu, a zapis znajdujący się w punkcie 2 formularza asortymentowo-cenowego jest niejasny o jaki rodzaj kotary  chodzi: 

wzdłużny, czy poprzeczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu kurtyny poprzecznej wzdłuż osi poprzecznej namiotu.

Pytanie nr 6:

W puncie 4 formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający pisze, że „namiot powinien być wyposażony w 230V 

instalacje elektryczną umożliwiającą podłączenie co najmniej 2 komputerów 1 urządzenia biurowego wielofunkcyj-

nego, radiostacji ...”

Prosimy o wyjaśnienie o jaką instalację Zamawiającemu chodzi? Czy jest to przedłużacz – choć wymagany i opisa-

ny on jest w punkcie 5 (jeśli tak to jakiej długości, o jakim IP i z iloma gniazdami), czy chodzi o rozdzielnicę, czy o 

samo oświetlenie?

Prosimy również o podanie informacji ilu lamp Zamawiający wymaga do jednego namiotu. 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga nim. 2 punktów świetlnych (lamp) oraz instalacji elektrycznej poprowadzonej indywidualnie dla 

każdego z wymienionych urządzeń w pkt 4  formularza asortymentowo-cenowego i lamp.

Pytanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania agregatu 1-fazowego, który jest wystarczający do zasilenia wszystkich urządzeń 

potrzebnych do namiotu. Agregat z gniazdem 400V jest niepotrzebny, gdyż Zamawiający nie wymaga żadnych sprzętów, 



które mają być podłączone do agregatu o zasileniu 400 V. Ponadto agregat trójfazowy jest dużo droższy niż agregat jedno-

fazowy, który w tym przypadku jest zupełnie wystarczający. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie minimal-

nych parametrów jakie agregat musi spełnić.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o dopuszczenie agregatu trójfazowego z 2 gniazdami 230 V i jednym 400 V.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu jednofazowego.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 4.1 do siwz.

Termin  składania  i  otwarcia  ofert  zostaje  przesunięty  na  dzień  04.11.2016r.  Godziny  składania

 i otwarcia pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.


