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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup pojazdów samochodowych”

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  na  podstawie  art.38  ust.4  ustawy  Pzp
informuje, że do w/w postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1
Dotyczy OPZ Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu 7 osobowego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu 7 osobowego.

Pytanie nr 2
Dotyczy OPZ Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu z przestrzenią bagażową przeszkloną, z
szybami przyciemnionymi.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dostawy  pojazdu  z  przestrzenią  bagażową
przeszkloną, z szybami przyciemnionymi.

Pytanie nr 3 
Dotyczy OPZ Załącznik nr 3.2 do SIWZ
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dostawy  pojazdu  z  komplet  kół  zimowych  wraz  z
obręczami stalowymi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu z kompletem kół zimowych wraz
z obręczami stalowymi.

Pytanie nr 4
Zadanie nr 1 – Pojazd osobowy nieoznakowany o nadwoziu typu kombivan – szt. 1 – czy Zamawia-
jący wyrazi zgodę na zaoferowanie samochodu o rozstawie osi 2975mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojazdu o rozstawie osi 2975 mm speł-
niającego pozostałe wymagania określone w specyfikacji technicznej.
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Pytanie nr 5
Zadanie nr 2 – Pojazd osobowy oznakowany typu furgon – szt. 1:
1) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania samochodu wyposażonego w skrzynię biegów
zautomatyzowaną?
2)  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  samochodu  wyposażonego  w  poduszkę
powietrzną kierowcy, bez poduszki pasażera?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  pojazdu  wyposażonego  w
zautomatyzowaną  skrzynię  biegów.  Równocześnie  Zamawiający  podtrzymuje  zapis  w  zakresie
poduszek powietrznych.

Pytanie nr 6
Dotyczy OPZ Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu z książką serwisową / gwarancyjną w for-
mie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu wraz z książką serwisową / gwa-
rancyjną w formie elektronicznej.

Pytanie nr 7
Dotyczy OPZ Załącznik nr 3.2 do SIWZ
 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu z książką serwisową / gwarancyjną w 
formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu wraz z książką serwisową / gwa-
rancyjną w formie elektronicznej.

wyk. w 1 egz. A.N
- umieszczono na BIP


