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NZ-6100/02/20 – 2

24.06.2020r.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Strona internetowa Zamawiającego
http://www.sar.gov.pl
portal zakupowy:
www. https://sar.ezamawiajacy.pl/

Dotyczy: przetarg nieograniczonego na dostawę terenowego samochodu specjalnego przystosowanego
do ratownictwa wodnego. Znak sprawy: NZ-ER/II/PN/02/20

Odpowiedzi na pytania nr 2
Zamawiający niniejszym informuje, iż w niniejszym postępowaniu wniesiono zapytania do treści SIWZ,
które wraz z odpowiedziami Zamawiającego zamieszczono poniżej. Zapytania wpłynęły po terminie,
o którym mowa w art. 38 ustawy Pzp.

Wyposażenie pojazdu pkt. 73:
1. W związku z wymogiem Zamawiającego dotyczącym dopuszczalnego kąta zejścia (35°)
oraz podaną w odpowiedziach wysokością zaczepu oczkowego przyczepy (0,9m) informujemy, że
nie możliwe jest spełnienie obu warunków równocześnie. W związku z powyższym prosimy
o doprecyzowanie czy zaczep kulowy zamontowany na wysokości 0,9m może być elementem
dokręcanym, nie branym pod uwagę w momencie mierzenia kąta zejścia?
Odpowiedź Zamawiającego: Zaczep kulowy może być elementem dokręcanym na niższej
wysokości jak mają go lekkie przyczepki podłodziowe i nie jest brany pod uwagę przy mierzeniu
kąta zejścia.
Zabudowa samonośna kontenerowa pkt. 3.1.8:
2. Prosimy o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi i potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza
aby klimatyzacja była zasilana z agregatu o parametrach zgodnie z pkt. 4.4. – w przeciwnym
przypadku nie ma możliwości zasilenia klimatyzatora zabudowanego na samochodzie (brak
innego źródła zasilania o wymaganej mocy).

ul. Hryniewickiego 10

Sekreteriat / Secret.

+(48 58) 661 52 22

10 Hryniewickiego Str.

81-340 Gdynia

Fax:

+(48 58) 620 53 38

81-340 Gdynia

skr. poczt. 375

e-mail:

office@sar.gov.pl

P.O. BOX 375

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga klimatyzacji w kabinie podwozia samochodu,
natomiast w kabinie zabudowy oczekujemy jedynie niezależnego ogrzewania na porę zimową,
a w pozostałym czasie skutecznej wentylacji opierającej się na kilku wentylatorach. Zamawiający
nie wymaga klimatyzatora, a agregat ma służyć do działań ratowniczych.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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