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Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
        Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy terenowej dla
       Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ –RR/I/PN/09/10

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Nr 1-3 wraz ze ZMNIANĄ SIWZ nr 1

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Nr 1-3
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. ostatnia zm.: Dz. U. z 2009 r.
Nr 223, poz.1778) zwanej dalej w skrócie ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że w dniu 24
czerwca 2010 r. wpłynęły od Wykonawcy niżej wymienione pytania dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którym nadano kolejne numery od 1 do 3.
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1
Czy dopuszczacie Państwo auto o dopuszczalnej masie całkowitej 2570 kg?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z pkt. 12 opisu przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SIWZ, dopuszczalna masa całkowita nie może być większa niż 2520 kg.

Pytanie Nr 2
Czy dopuszczacie Państwo auto bez przednich lamp ksenonowych i bez spryskiwaczy
reflektorów?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z pkt. 43 i 45 opisu przedmiotu zamówienia zawartym
w załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymaga spryskiwaczy reflektorów i przednich
lamp ksenonowych.

Pytanie nr 3
Czy dopuszczacie Państwo auto bez tempomatu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z pkt. 53 opisu przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymaga tempomatu.

ZMNIANA SIWZ nr 1
W celu doprowadzenia do zgodności merytorycznej, Zamawiający działając zgodnie z art. 38
ust 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany niżej wymienionego zapisu specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie pkt. 15.8, a mianowicie:

1. w treści pkt.15.8 wyrażenie „ pkt.15.2 i 15.3 SIWZ” zmienia się na „ pkt. 15.5 i 15.6
SIWZ”.

W wyniku dokonanej zmiany pkt. 15.8 otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 15.5 i 15.6 SIWZ. „

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
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