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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:
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, PAKIET nr 1
1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z autoalarmem montowanym
w Autoryzowanej Stacji Serwisowej oferowanej marki pojazdu?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gwarancji podstawowej 36 miesięcy
z limitem do 100 000 km?
Odp. NIE.
3. Czy ze względu na wysoką wagę długości okresu gwarancji w kryterium oceny ofert,
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużonej gwarancji w formie pakietu
gwarancyjnego na dodatkowe 2 lata z limitem przebiegu do 300 000 km, oferowanego w
oficjalnej sieci sprzedaży producenta pojazdu?
Odp.: NIE
4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu z napędem osi tylnej
i dołączalnym napędem osi przedniej?
Odp.: NIE
5. Czy zabudowa skrzyni ładunkowej wymieniona w pkt. 47 ww. załącznika może być
wyposażona tylko w szybę w klapie tylnej i szybę w ścianie przedniej zabudowy
z pełnymi ścianami bocznymi?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zabudowy skrzyni ładunkowej bez bocznych
szyb.
6. Czy dopuszczalne jest zaoferowanie felg aluminiowych dla kół zimowych?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pozostałe parametry bez
zmian
7. Czy wymienione w punkcie 40 ww. załącznika „ zabezpieczenie progów prawej i lewej
strony umożliwiające użycie podnośnika hailifta” może być wykonane w formie
orurowania
bocznego
z
podestem
antypoślizgowym
wykonanego
ze
stali
i polakierowanego w kolorze czarnym?
Odp.: Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie progów prawej i lewej strony
umożliwiające użycie podnośnika hailifta w formie orurowania bocznego
z podestem antypoślizgowym wykonanym ze stali nierdzewnej, pozostałe
parametry bez zmian.

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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