
Gdynia, 15.05.2012r

Dot: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazw : Dostawa
       samochodu  klasy terenowej przystosowanego do ratownictwa morskiego,

znak post powania: NZ-RR/PN/I/06/12,

Tre  pytania  – cz. 3 wraz ze zmian  SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113  z  pó n.  zm.),  Zamawiaj cy  informuje,  e  w  dniu
11.05.2012 r. wp yn o zapytanie dotycz ce wyja nie  tre ci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej w dalszej cz ci „SIWZ”. Zamawiaj cy poni ej przedstawia
tre  zapytania wraz z wyja nieniami i zwi zan  z nimi zmian  SIWZ.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiaj cy dopu ci do przetargu samochód z silnikiem o pojemno ci 2198cm? (ta
pojemno  przyjmowana jest jako 2200cm)?

Odpowied  Zamawiaj cego
Pytanie o powy sze zagadnienie by o ju  przedmiotem odpowiedzi Zamawiaj cego (pismo z
dnia 10.05.2012). Jednak e z uwagi na wskazanie i  pojemno  2198cm3 przyjmowana jest
jako 2200cm3, Zamawiaj cy ponownie przeanalizowa  powy sze zagadnienie i doszed  do
przekonania: z uwagi na powszechn , umown  kwesti  okre lania pojemno ci silnika
warto ci  o kilka cm wy sz  ni  w rzeczywisto ci, (w tym 2198cm3 jako 2200cm3)
Zamawiaj cy odpowiada twierdz co na zadane pytanie. Jednocze nie wprowadza do SIWZ
(Formularz oferty) zapis odno nie pojemno ci silnika: pojemno  silnika 2200 – 2500 cm3.
(przypis – zamawiaj cy dopuszcza rz d zmiany: 1%).

Powy sze odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ s  wi ce dla Wykonawców.
Informuj , i  celem u atwienia Wykonawcom udzia u w post powaniu i wprowadzenia
ewentualnych zmian w tre ci ofert, termin sk adania i otwarcia ofert ulega przed eniu.
Termin sk adania ofert up ywa w dniu 21.05.2012 r. o godz. 9.45, otwarcie ofert nast pi w
dniu 21.05.2012 r. o godz. 10.00.
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