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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 wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1
Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 72kW?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie mocy silnika.

Pytanie nr 2
Dtyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści pojazd bez czujników cofania z tyłu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie czujników cofania.

Pytanie nr 3 
Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 105 kW?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie mocy silnika.

Pytanie nr 4
Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w poduszkę przednią dla kierowcy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wyposażenia pojazdów w poduszek 
powietrznych.
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Pytanie nr 5
Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści pojazd koloru białego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie koloru pojazdu i  wymaga by pojazd
posiadał nadwozie malowane fabrycznie.

Pytanie nr 6
Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści pojazd z manualną skrzynią biegów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie skrzyni biegów.

Pytanie nr 7
Załącznik nr 3.2 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu z szybami w przestrzeni pasażersko ła-
dunkowej przyciemnionymi przy pomocy filii, folia maksymalnie ciemna. 
Prośbę motywujemy faktem, iż wskazany przez Zamawiającego termin realizacji jest niewystarczający 
na dostawę pojazdu z szybami fabrycznie przyciemnionymi.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość przyciemnienia szyb przy pomocy folii.

Pytanie nr 8
Dot. załącznik nr 3.2 do SIWZ 
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazdy wyposażone w profesjonalne, zintegrowane
urządzenie (ładowarka + przetwornica) spełniające wymagania postawione w pkt. 1.5.5.7 i 1.5.5.4
b)? W uzasadnieniu, że to rozwiązanie pozwala uzyskać obniżenie masy zabudowy pojazdu, obni-
żenie ceny oferty oraz zwiększenie ergonomii rozplanowania zabudowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w zakresie zintegrowanego urządze-
nia.
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