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Gdynia, 18.03.2013 .

Wykonawcy uczestnicz cy w post powaniu
Strona internetowa Zamawiaj cego

Dot: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa jednego fabrycznie
nowego samochodu specjalnego z nap dem 4x4, przystosowanego do ratownictwa wodnego;
Numer og oszenia: 96752 – 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013,
sygnatura post powania: NZ/RR-PN/I/07/13.

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz.759 z pó n. zm.), Zamawiaj cy informuje, i  w niniejszym przetargu wp yn y od
Wykonawców zapytania, które wraz z odpowiedzi  zamieszczone zosta y poni ej.

Pytanie 1.
Zgodnie z punktem 20 wymaga  technicznych Zamawiaj cy wymaga zaoferowanie pojazdu z ilo ci
miejsc 5-7 z mo liwo ci  zwi kszenia do 8. Czy wszystkie miejsca maj  by  dopuszczone do

ytkowania po drogach publicznych odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego pojazdu? Czy
zamawiaj cy dopuszcza zaoferowanie pojazdu z miejscami dla za ogi w uk adzie:
- 2 miejsca w pierwszym rz dzie (kierowca i pasa er), dopuszczone do u ytkowania po drogach
publicznych
- 2 miejsca w drugim rz dzie dopuszczone do u ytkowania po drogach publicznych
- 4 miejsca w tylnej cz ci w uk adzie 2 po prawej i 2 po lewej stronie bokiem do kierunku jazdy bez
dopuszczenia do u ytkowania po drogach publicznych?

Odpowied  zamawiaj cego:
Zamawiaj cy wymaga, by wszystkie miejsca by y dopuszczone do u ytkowania po drogach
publicznych i potwierdzone odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Pytanie 2:
Czy w kontek cie planowanej zmiany przepisów zwi zanych z dopuszczeniem do ruchu pojazdów po
istotnych zmianach technicznych, Zamawiaj cy dopuszcza wprowadzenie do projektu umowy zapisu
dopuszczaj cego zmian  terminu dostawy pojazdu i ceny pojazdu o dodatkowe terminy i koszty
wynikaj ce z wprowadzanych po podpisaniu umowy regulacji prawnych?

Odpowied  zamawiaj cego:
Zamawiaj cy nie przewiduje wprowadzenia do umowy zapisu o proponowanym zakresie.
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Pytanie 3:
Czy z uwagi na brak koloru pomara czowego w pakiecie kolorów fabrycznych pojazdów Zamawiaj cy
dopuszcza zmian  koloru nadwozia poprzez dodatkowe malowanie lub oklejanie foli  przy
zachowaniu wymaganego okresu gwarancji na lakier?

Pytanie 4:
Czy zamawiaj cy dopuszcza zmian  koloru poza fabryk  na pomara czowy?

Odpowied  zamawiaj cego w zakresie pyt. 3 i 4 :
Zamawiaj cy dopuszcza zmian  koloru nadwozia na wymagany w SIWZ poprzez dodatkowe
malowanie, przy zachowaniu wymaganego okresu gwarancji na lakier.

Pytanie 5:
Czy zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie rozmiaru opon 235/85R16 z bie nikiem do jazdy po piasku
zgodnych z homologacj  pojazdu?

Odpowied  zamawiaj cego:
Zamawiaj cy nie wyra a zgody na zastosowanie rozwi zania wskazanego w pytaniu i wymaga

enia oferty zgodnie z tre ci  wskazan  w SIWZ.

Powy sze wyja nienia s  wi ce dla wykonawców uczestnicz cych w post powaniu. Udzielone
odpowiedzi nie wymagaj  zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
Jednocze nie, z uwagi na rozbie no  pom. godzin  sk adania i otwarcia ofert wskazan  w og oszeniu
oraz w siwz, zamawiaj cy wprowadza zmian  siwz celem ujednolicenia powy szych informacji. I tak:

Termin sk adania ofert:  dnia 20.03.2013 r. godzina 11:45
Termin otwarcia ofert:   dnia 20.03.2013 r. godzina 12:00

DYREKTOR
Marek D ugosz

Gdynia, dn. 18.03.2013r


