Dot: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazw : Dostawa
samochodu osobowego klasy terenowej przystosowanego do ratownictwa morskiego, znak
post powania: NZ-RR/PN/I/06/12

TRE

ZAPYTA nr 1-2 WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJ CEGO
oraz ZMIANA SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z pó n. zm.), Zamawiaj cy informuje, e w dniach
25-26.04.2012 r. wp yn y ni ej wymienione pytania dotycz ce wyja nie tre ci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej cz ci „SIWZ”. Zamawiaj cy poni ej
przedstawia tre zapyta wraz z wyja nieniami.
Pytanie nr 1
W zwi zku z tym, i Generalny Importer samochodów xxxx udziela gwarancji na samochody
zakupione za po rednictwem Autoryzowanej przez Gwaranta Stacji Obs ugi na warunkach
zawartych w ksi ce gwarancyjnej, prosimy o zmian zapisów w § 6 – GWARANCJA I
SERWIS.
W zwi zku z tym, i w pkt 2. tego rozdzia u Zamawiaj cy
da aby zapewni obs ug
serwisow i gwarancyjn dostarczonego samochodu zgodnie z warunkami i zaleceniami
wskazanymi w gwarancji udzielonej przez producenta samochodu proponujemy usun
z
projektu umowy ca y pkt 3 i 4.
Natomiast w § 7 proponujemy usuni cie pkt 2. gdy zgodnie z warunkami gwarancyjnymi
udzielonymi przez Gwaranta nie ma mowy o karach finansowych za opó nienie w usuni ciu
wad i awarii.
Odpowied Zamawiaj cego
Zamawiaj cy przychyla si do pro by Wykonawcy i zmienia tre SIWZ poprzez usuni cie §
7 ust. 2 umowy, nadaj c pozosta ym pkt kolejne numery. Jednocze nie Zamawiaj cy
wskazuje, i postanowienia § 6 umowy pozostaj bez zmian, z uwagi na konieczno
ochrony interesów Zamawiaj cego.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiaj cy dopu ci do przetargu samochód 7 miejscowy, 5-cio drzwiowy
homologowany w kategorii N1G ( samochód ci arowy/terenowy)?
Odpowied Zamawiaj cego
Zamawiaj cy przychyla si do pro by Wykonawcy i zmienia tre
siwz poprzez
wprowadzenie w za . nr 1 do SIWZ, Formularz oferty, tabela, poz. 15, kolumna 3:
„homologowane wg kategorii M1G lub N1G”
Jednocze nie Zamawiaj cy wprowadza zmian SIWZ poprzez usuni cie s owa „osobowy” z
nazwy zamówienia, tym samym otrzymuj c tre : przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa
samochodu klasy terenowej przystosowanego do ratownictwa morskiego”. Zamawiaj cy
wprowadza niniejsz w tre w ka dym pkt przywo uj cym nazw zamówienia i odniesienie
do przymiotnika: „osobowy”.
Jednocze nie, prócz wskazanych powy ej, Zamawiaj cy dokonuje zmian tre ci SIWZ
w zakresie:
1. SIWZ, pkt III. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 2: Kod okre lony we Wspólnym s owniku
Zamówie CPV, otrzymuje brzmienie:
34144200-0 – pojazdy s b ratowniczych
2. Za . nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, pkt 2, tabela, wiersz 1. Rodzaj samochodu,
otrzymuje brzmienie:

1.

Rodzaj pojazdu

Osobowy lub do przewozu
adunków

3. SIWZ, Wzór umowy, par. 6 pkt 1, terminy udzielonej gwarancji:
Skre la si ilo

miesi cy udzielonej gwarancji w ka dym z ppkt 1 – 3.

(Zamawiaj cy w miejscu tym zastrzega, i W Formularzu Oferty stanowi cym jednocze nie
opis przedmiotu zamówienia, wskazano minimalny okres, na jaki gwarancja winna by
udzielona, jednocze nie umo liwiaj c Wykonawca zaoferowanie gwarancji na d szy
okres).
Powy sze odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ nr 1 r. s
Wykonawców.
Informujemy, i termin sk adania i otwarcia ofert ulega przesuni ciu.
Termin sk adania ofert up ywa w dniu 18.05.2012r. o godz. 9.45.
Otwarcie ofert nast pi w dniu18.05.2012r. o godz. 10.00.

wi

ce dla

Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, i zamie ci na stronie internetowej ujednolicon ,
edytowaln
tre SIWZ oraz wype niaj c dyspozycj ustawy Pzp, og oszenie o zmianie
tre ci og oszenia.

Dyrektor
Marek D ugosz
Gdynia, dn. 02.05.2012r

