
Szczecin, dnia 02.12.2016 r.

ZZ-2380-133/16

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  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  dostawę  fabrycznie  nowych  nieoznakowanych  pojazdów  dla  KWP

w Szczecinie w podziale na części: część I- nowy ośmioosobowy samochód osobowy typu bus – 1

szt. część II - nowy samochód osobowy segmentu D – 1 szt.

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

w dniu 02.12.2016 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zgodnie z  załącznikiem nr 4.1 do siwz, pkt  1.4.8.  Wymagania techniczne dla  wyposażenia  pojazdu, podpunkt

1.4.8.7. który mówi o klimatyzacji automatycznej z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwości

pracy w obiegu zamkniętym dla przedziału kierowcy i nawiewu dla przedziału pasażerskiego, proszę o udzielenie

informacji  czy  zamawiający  dopuszcza  regulację  klimatyzacji  poprzez  sterowanie  ręczne  za  pomocą  pokręteł

regulacyjnych parametry o których mowa powyżej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klimatyzacji manualnej, Zamawiający w załączniku nr 4.1 do siwz pkt 1.4.8.7

zmienia zapis z „Klimatyzacja automatyczna z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością

pracy w obiegu zamkniętym dla przedziału kierowcy i nawiewem dla przedziału pasażerskiego” na „Klimatyzacja

manualna z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym dla

przedziału kierowcy i nawiewem dla przedziału pasażerskiego”

 Ponadto na podstawie art.  38 ust.  4  uPzp Zamawiający modyfikuje  specyfikację  istotnych warunków

zamówienia w zakresie:

1) rozdziału IV Termin wykonania zamówieniach

jest:

„do 27 grudnia 2016 r.”

zmienia się na:

„31 grudnia 2016 r.”

2) wzoru umów załącznik nr 5.1 i 5.2 w § 3 ust. 1

jest:

„Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd objęty zamówieniem  w terminie do …………………..”

zmienia się na:

„Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd objęty zamówieniem  w terminie do 31 grudnia 2016 r.”

3) załącznika nr 2 do siwz



jest zapis: 

„...na dostawę fabrycznie nowych szaf metalowych -wyposażenia kwaterunkowego”

zmienia się:

„...na dostawę fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie w podziale na części:

część I- nowy ośmioosobowy samochód osobowy typu bus – 1 szt.
część II - nowy samochód osobowy segmentu D – 1 szt.”

  W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowane załączniki nr 5.1 i 5.2 oraz załącznik nr 2 do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

     Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


