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NZ-NTZ/I/PN/04/08                                                                           Gdynia, 27. 05.2008 r.

Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
         nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania

i Ratownictwa.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) Zamawiający informuje, że w dniu 20
maja 2008 r. wpłynęły poniższe pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia do Części nr 1 „ Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-
terenowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2007 roku”.
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na pytania i jednocześnie wprowadza modyfikację
treści SIWZ. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ dokonane przez Zamawiającego stają się
integralna częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza szerokość maksymalną 2005mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez:

1. wykreślenie w punkcie 1.1. w załączniku nr 1 do SIWZ zapisu w brzmieniu:
” Szerokość maksymalna 1950 mm.”

2. wykreślenie w punkcie 1.2. w załączniku nr 5 do SIWZ zapisu w brzmieniu:
” Szerokość maksymalna 1950 mm.”

3. w załączniku nr 5 do SIWZ zmianę liczby porządkowej od 1.3. do 1.10  odpowiednio
na 1.2. do 1.9. ( zmiana numeracji spowodowana wykreśleniem, o którym mowa w
pkt.2).

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza obręcze kół aluminiowe?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ, mianowicie:

1. punkcie 1.4. w załączniku nr 1 do SIWZ w zapisie „ obręcze kół stalowe minimum 16
cali”  wykreśla słowo „stalowe”.

2. w punkcie 4.6. w załączniku nr 5 do SIWZ wykreśla słowo „ stalowe”.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza tapicerkę materiałową w tonacji czarno-popielatej ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ, mianowicie:

1. punkcie 1.4. w załączniku nr 1 do SIWZ w zapisie „ tapicerka welurowa w tonacji
czarno-popielatej”  wykreśla słowo „welurowa”.

2. w punkcie 4.19. w załączniku nr 5 do SIWZ wykreśla słowo „ welurowa”.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję na perforację blach nadwozia 72 miesiące?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ, mianowicie:
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1. punkcie 1.5. w załączniku nr 1 do SIWZ w zapisie „ na perforację blach nadwozia 120
miesięcy” wykreśla sformułowanie „120 miesięcy”  i w to miejsce wprowadza
treść „ minimum 72 miesiące.”
Ustalone przez Zamawiającego nowe brzmienie zapisu:

„ na perforację blach nadwozia minimum 72 miesiące”
2. w punkcie 5.3. w załączniku nr 5 do SIWZ wykreśla zapis„ 120 miesięcy” i w to

miejsce wprowadza zapis „ 72 miesiące” .

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowaną treść załącznika nr 5 do SIWZ pn.
”Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia”, która stanowi załącznik nr 1 do
oferty składanej na Część nr 1 przedmiotowego zamówienia.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie w punkcie 3.5
SIWZ zdania trzeciego w brzmieniu:” W przypadku zmodyfikowania SIWZ, Zamawiający
niezwłocznie informacje o tym prześle wszystkim wykonawcom zaproszonym do składania
ofert.”
Zamawiający ustala poniżej nowe brzmienie wykreślonego zapisu w punkcie 3.5 SIWZ
zdanie trzecie: „W przypadku zmodyfikowania SIWZ, Zamawiający niezwłocznie informacje
o tym prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie
www.sar.gov.pl”.

Na podstawie art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.06.2008 r.  do godz.10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2008 r. godz. 10:15 w siedzibie Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa (parter).

Załącznik: 1
DYREKTOR
    /-/
Marek Długosz
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany dn…27.05.2008 r.

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

Dotyczy zamówienia na dostawę samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa, poz, rej:NZ-NT/I/PN/04/08

Część nr 1 -  dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego
                      wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2007 roku,

Marka, rodzaj i typ  oferowanego samochodu:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji : …

Lp. Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego
    dla Części nr 1

Przedmiot
zamówienia
oferowany przez
wykonawcę

1. Wymagane wymiary i inne parametry
1.1. Długość minimalna 4500 mm
1.2. Wysokość całkowita (bez obciążenia) max 1800 mm
1.3. Rozstaw osi minimalna 2630 mm
1.4. Liczba miejsc siedzących nie mniej niż 5- nie więcej niż 7
1.5. Pojemność bagażnika  minimum 500 litrów
1.6. Pojemność zbiornika paliwa minimum 55 litrów
1.7. Masa własna maksymalna 2000 kg
1.8. Kolor samochodu srebrny lakier metalizowany
1.9. Nadwozie 5 drzwiowe
2. Silnik, skrzynia biegów i układ jezdny
2.1. Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
2.2. Pojemność silnika minimum 1950 cm³
2.3. Liczba cylindrów minimum 4
2.4. Moc silnika minimum 103 kW
2.5. Maksymalny moment obrotowy, minimum 310 Nm
2.6. Norma redukcji emisji zanieczyszczeń: minimum EURO 4
2.7. Skrzynia biegów manualna minimum 5- biegowa
2.8. Układ jezdny 4 x 4
3. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa
3.1. ABS
3.2. EBD
3.3. ESP
3.4. Trzypunktowe pasy dla wymaganej przepisami ilości osób
3.5. Zagłówki z regulacją wysokości dla wymaganej przepisami

ilości osób
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3.6. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
3.7. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
3.7. Reflektory ksenonowe świateł mijania i świateł drogowych
3.8. Przednie światła przeciwmgielne
4. Wyposażenie wymagane
4.1 Klimatyzacja
4.2. Wspomaganie układu kierowniczego
4.3. Kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia
4.4. Fotele przednie z regulacją
4.5. Kanapa tylna dzielona i składana
4.6 Obręcze kół minimum 16”
4.7. Elektroniczny immobiliser
4.8. Autoalarm
4.9. Zdalnie sterowany centralny zamek na wszystkie drzwi
4.10. Elektrycznie sterowane szyby boczne drzwi przód i tył
4.11. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
4.12. System kontroli odstępu podczas parkowania  tyłem
4.13. Radio-odtwarzacz CD z instalacją głośników (minimum 4

głośniki)
4.14. CB radio
4.15. System mapy elektronicznej z GPS
4.16. Hak holowniczy składany z homologacją, tzw. Varioblock  do

przyczepy o masie min 2000 kg
4.17. Komplet opon terenowych (na teren lekki)
4.18. Pełnowymiarowe koło zapasowe
4.19. Tapicerka w tonacji czarno-popielatej
4.20. Kierownica po lewej stronie pojazdu
5. Wymagane minimalne okresy gwarancyjne udzielone przez

producenta oferowanej marki samochodu
5.1. Gwarancja na silnik i podzespoły : minimum 36 miesięcy lub

przebieg 100.000 km
5.2. Gwarancja na powłokę lakierniczą  minimum 36 miesięcy
5.3. Gwarancja na perforację blach nadwozia minimum72 miesiące
6. Wymagana dokumentacja – w dniu odbioru  samochodu
6.1. Instrukcja obsługi w języku polskim
6.2. Wymagane prawem dokumenty samochodu, w tym; karta

pojazdu, dokumenty gwarancyjne, wyciąg ze świadectwa
homologacji

6.3. Polisy pakietu ubezpieczeniowego ( OC,AC, NNW) na okres 12
miesięcy wraz z warunkami ubezpieczenia

7. Inne wymagania
7.1. cena przedmiotu zamówienia musi  zawierać:

- cenę samochodu i całkowity koszt jego wyposażenia- zgodnie z
  wymaganiami zamawiającego
- koszt ubezpieczenia pojazdu-pakietu OC, AC, NNW na okres
  12 miesięcy;
- koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu
  zamówienia
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oraz uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego,
obejmować wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia

7.2. Serwis gwarancyjny i koszty napraw w ramach gwarancji ponosi
wykonawca ( koszty materiałów serwisowych i
eksploatacyjnych ponosi Zamawiający)
Okres gwarancji liczony od dnia przekazania samochodu
Zamawiającemu.

7.3. Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów
na terenie woj. pomorskiego

7.4. Wykonawca ( dostawca) musi zapewnić samochód zastępczy
przy naprawach trwających powyżej 1 dnia

7.5. Oferowany samochód musi spełniać warunki techniczne
przewidywane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla
samochodów osobowo terenowych poruszających się po drogach
publicznych oraz warunki przewidziane przez odpowiednie
przepisy Unii Europejskiej dla tego typu samochodu

7.6. Miejsce odbioru oferowanego samochodu- autoryzowany salon
sprzedaży samochodów wskazany przez wykonawcę.

Adres:

UWAGA!
Spełnienie wymagania Zamawiającego należy potwierdzić poprzez wpisanie  konkretnego
parametru oferowanego przez wykonawcę.
W pozycjach, w których nie występują konkretne parametry, spełnienie wymagania należy
potwierdzić poprzez wpisanie takich wyrazów jak np.: „ spełnia” , „tak”, „ zawiera”,
„zapewniam” lub przepisanie opisu.
Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia może być uzupełniona przez
załączenie dodatkowych informacji technicznych producenta, folderów, próbek kolorów,
zdjęć itp.

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/


