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WSZYSCY

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu
nieograniczonego na dostawę nowych samochodów, przystosowanych do ratownictwa
górskiego na potrzeby GOPR, z dopuszczeniem ofert częściowych.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020,
poz. 1250 i poz. 1265), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
dotyczącymi
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
w przedmiotowym
postępowaniu:
1. Pakiet nr 1, Parametry Przedmiotu Zamówienia-Samochód Typu Pick-Up dla Zarządu
Głównego GOPR - 1 sztuka, zwracamy się z poniższymi zapytaniami:
1) Czy zamawiający dopuszcza: samochód z roku produkcji 2016?
Odp.: NIE.
2) Czy zamawiający dopuszcza: samochód z roku produkcji 2017 o pojemności silnika
1.9 l?
Odp.: NIE.
3) Czy zamawiający dopuszcza: samochód z blokadą tylnego dyferencjału automatyczną
(tzw. LSD, lub elektroniczny system równoważny zapobiegający poślizgowi kół)?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, pozostałe parametry bez
zmian.
2. Parametry przedmiotu zamówienia – samochód typu BUS dla Beskidzkiej GOPR – 1
sztuka:
1) pkt. 7 Rozstaw osi mm min 3000 mm maks. 3250 mm. Czy Zamawiający dopuści
pojazd o rozstawie osi 3400 mm tak aby spełniał warunki wpisane w pkt. 70, 71, 72?
Odp.: NIE.
2) pkt. 74 Szerokość przedziału pasażerskiego, co najmniej 1692 mm. Czy Zamawiający
dopuści samochód z przedziałem pasażerskim o wymiarze 1244 mm.?
Odp.: NIE.
3) pkt. 76 Elektrycznie domykane drzwi boczne i tylną klapę. Czy Zamawiający dopuści
samochód z drzwiami dwuskrzydłowymi zamiast klapy? Przy tak wysokim pojeździe nie
ma możliwości aby samochód był wyposażony w klapę bagażnika.
Odp.: NIE.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
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