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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  udziela  następujących  wyjaśnień  na  poniższe  pytania,  któe
wpłynęły do postępowania prowadzonego na podstawie  Rozdz. 4 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.  (z późn. zm.)
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej
konwencji  Narodów  Zjednoczonych  w sprawie  zmian  klimatu  pod  nazwą:  „Zakup  pojazdów  samochodowych
nieoznakowanych”:

Pytanie nr 1: Wproszę o odpowiedź na następujące pytania:
dotyczy części nr 1 - specyfikacja techniczna policyjnego pojazdu nieoznakowanego z segmentu B (załącznik nr 3 do
siwz):
1.  pkt  V -  wymagania standardowe,  wymagania techniczne dla nadwozia:  czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie
pojazdu o długości  całkowitej  nie  mniejszej  niż  3945 mm? Proponowana wartość  jest  niższa  o  jedyne 5  mm od
wymaganej przez Zamawiającego i nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia eksploatacji pojazdu, 
2.  pkt  V -  wymagania standardowe,  wymagania techniczne dla nadwozia:  czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie
pojazdu o wysokości  całkowitej nie większej niż 1510 mm? Proponowana wartość jest wyższa o jedyne 5 mm od
wymaganej przez Zamawiającego i nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia eksploatacji pojazdu,
3. pkt V - wymagania standardowe wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:  czy Zamawiający dopuści
zaoferowanie pojazdu z 3 cylindrowym silnikiem o zapłonie iskrowym o pojemności 998 cm3 legitymującego się mocą
53 kW, a więc o 3 kW większą od wymaganej przez Zamawiającego, a spełniającego pozostałe wymagania w zakresie
m.in. minimalnej prędkości maksymalnej, która w oferowanym pojeździe wynosi 155 km/h, a więc więcej o 5 km/h od
wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że:
1. dopuszcza pojazd o długości całkowitej nie mniejszej niż 3945 mm
2. dopuszcza pojazd o wysokości całkowitej nie większej niż 1510 mm
3. podtrzymuje zapisy dotyczące wymogów w odniesieniu do silnika pojazdu i nie dopuszcza pojazdu z 3 cylindrowym
silnikiem iskrowym o pojemności 998 cm3

Wyk. 1 egz. M.K.
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1/1


