
Szczecin, dnia 09.10.2017 r.

ZZ-2380-121/17

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 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „uPzp” na

„Dostawa  fabrycznie  nowego  nieoznakowanego  pojazdu  typu  furgon  (1  szt.)  oraz

fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu osobowo - terenowego typu pick-up (1 szt.) dla KWP w

Szczecinie”

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

do Zamawiającego w dniu 06.10.2017 r. oraz w dniu 09.10.2017r. wraz z wyjaśnieniami:

Część 1

Pytanie nr 1:

1.5.2.2 Siedzenia (fotele) w przedziale muszą: a) posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego

na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości, b) fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia

oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości, wyposażony w podłokietnik,

Czy  zamawiający  dopuści  fotel  kierowcy  ze  wszystkimi  podanymi  regulacjami  poza  regulacją  pochylenia

siedziska?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fotelu kierowcy bez regulacji pochylenia siedziska.

Pytanie nr 2: 

W  załączniku  SWIZ  4a  nie  ma  nic  napisane  o  wymaganych  urządzeniach  łączności  i  sygnalizacji

uprzywilejowania natomiast w SWIZ jest punkt mówiący o:

- gwarancji na sygnalizację uprzywilejowania, - gwarancja na urządzenia łączności radiowej wraz z antenami,

Czy zamawiający wymaga takie wyposażenie? Czy ma być to radiotelefon zgodny z załącznikiem 4c?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga z wyposażenia pojazdu w urządzenia łączności i sygnalizacje uprzywilejowana. W pkt.

III SIWZ, opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - nastąpiła omyłka pisarska.  Proszę o złożenie oferty zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienie  4a i wzorem umowy 5a.

Pytanie nr 3:

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji dostawy nieoznakowanego samochodu typu furgon do 15-

12-2017?



Odpowiedź:

Zamawiający nie przedłuża terminu realizacji dostawy dla Części 1.

Część 2

Pytanie 4:

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty  na  dostawę  pojazdu  oznakowanego  typu  pick-up  nie

wyposażonego w tylnej części dachu pojazdu (w prawym i lewym narożniku), w zamontowane symetrycznie

względem  podłużnej  osi  symetrii  pojazdu,  dwie  dookólne  ostrzegawcze  lampy  LED  o  kloszach  w  kolorze

niebieskim i barwie światła niebieskiej  -  przy zachowaniu wszystkich innych wymogów SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę  na złożenie oferty do Części 2  na pojazd  nie wyposażony  w tylnej części dachu

pojazdu (w prawym i lewym narożniku), w zamontowane symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu,

dwie dookólne ostrzegawcze lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej ze względu

na specyficzną konstrukcję pojazdu pick-up nie wyposażonego w zabudowę przestrzeni ładunkowej.

   Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


