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Znak: PO-II - 370/ZZP-3/9/13

Szczecin, dnia 25.02.2013r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t ze skrzynia ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby UMS” nr sprawy PO-II-370/ZZP3/9/13

Dnia 21 i 22 lutego 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:
1. Czy Zamawiający dopuszcza szerokość kabiny bez lusterek 2070 mm?. Biorąc
pod uwagę min. szerokość zabudowy wymaganą w SIWZ 2100mm, a max. 2200
mm nie ma to wpływu na warunki jezdne samochodu.
2. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w pkt.2 określił rodzaj nadwozia
z podwójną kabiną 4-ro drzwiowe i skrzynią ładunkową z zabudową
plandekową podając w dalszej części tylko wysokość burt. Prosimy o podanie
wysokości zabudowy plandekowej na skrzyni ładunkowej.
3. Zamawiający podał w pkt. 2 wymiary graniczne zabudowy skrzyniowej. Czy
wymiary te są wymiarami zewnętrznymi czy wewnętrznymi skrzyni ładunkowej?
4. Czy zamawiający dopuści pojazd o maksymalnej szerokości bez lusterek 2070
mm dzięki czemu zabudowa plandekowa o szerokości 2100 mm nie będzie
stawiała znacznego oporu powietrza co zarazem wpływa na zmniejszenie
zużycie paliwa i jednocześnie zapewnia więcej przestrzeni dla pasażerów.
5. Czy Zamawiający dopuści w ofercie pojazd o długości skrzyni ładunkowej do
3000 mm i całkowitej długości pojazdu do 6250 mm?
6. Czy Zamawiający dopuści pojazd nie posiadający w wyposażeniu systemu
wspomagania ruszania na wzniesieniu ale posiadający pozostałe wymagane
elementy wyposażenia?
7. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu pojazd z 6 letnią gwarancją na
perforację?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655. z późniejszymi zmianami)
Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:
Odpowiedź na pytanie nr 1 i 4
Zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił szerokość kabiny
pojazdu bez lusterek w przedziale: min. 1950 - max 2000 mm. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości zakupu pojazdu z kabiną o szerokości bez lusterek 2070 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający określa wysokość całkowitą pojazdu łącznie ze stelażem skrzyni ładunkowej w
przedziale: min. 2400 - max 2500 mm. Podane wymiary pozwolą Wykonawcy wyliczyć
wysokość zabudowy plandekowej. Zapis taki wynika z faktu, iż Zamawiający nie zna marki
oraz modelu samochodu na jakim zabudowa będzie wykonana.
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Odpowiedź na pytanie nr 3
Wymiary podane w pkt. 2 Opisu przedmiotu Zamówienia, określające wymiary skrzyni
ładunkowej są wymiarami zewnętrznymi.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił długość całkowitą
pojazdu ze skrzynią ładunkową w przedziale: min. 5800 - max 6150 mm oraz długość skrzyni
ładunkowej w przedziale: min. 2600 - max 2800 mm. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
zakupu pojazdu o długości całkowitej powyżej 6150 mm i długości skrzyni ładunkowej
powyżej 2800 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zgodnie z pkt. 6 Opisu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił wyposażenie pojazdu
m.in. w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości zakupu pojazdu bez systemu wspomagającego ruszanie na wzniesieniu.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zgodnie z pkt. 3 Opisu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił gwarancję na
perforację min. 8 lat. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu z 6 letnią
gwarancją na perforację.
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