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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:

Załącznik nr 3.2 – furgon w wersji ambulans pogotowia ruchu drogowego

Pytanie nr 1
dotyczy zapisu w pkt 1.5.3.5

W części biurowej zainstalowane co najmniej cztery miejsca siedzące, tj. dwa siedziska dla funkcjo-
nariuszy i  dwa siedziska dla osób kontrolowanych.  Siedziska dla funkcjonariuszy zamontowane na lewej
ścianie przedziału biurowego, siedziska dla osób kontrolowanych zamontowane po przeciwległej stronie sie-
dzisk dla funkcjonariuszy. 

Czy Zamawiający, z uwagi na właściwości konstrukcyjne pojazdu oraz zachowanie optymalnej ergonomii za-
budowy dopuszcza na zasadzie równoważności rozwiązanie,  w którym siedziska dla funkcjonariuszy zostaną
zamontowane przodem na kierunku jazdy przy ścianie grodziowej przedziału II I III, natomiast siedziska dla
osób kontrolowanych zostaną zamontowane po przeciwległej stronie siedzisk dla funkcjonariuszy, tyłem do
kierunku jazdy przy ścianie grodziowej przedziału I i II ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zaproponowane rozwiązanie uniemożliwi optymalne 
wykorzystanie ściany działowej pomiędzy II i III przedziałem poprzez zamontowanie w niej wskazanej liczby półek,
szuflad itp. Zaproponowane rozwiązanie byłoby w pełni zasadne w mniejszych pojazdach.

Pytanie nr 2
dotyczy zapisu w pkt 1.5.3.8
Pod wszystkimi siedziskami powinny znajdować się schowki z możliwością otwierania i  systemem samo-
czynnego podtrzymania otwartej pokrywy.

Czy  Zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  siedziska  dla  funkcjonariuszy  bez  wewnętrznych
schowków, ale z przesuwem wzdłużnym umożliwiającym zajęcie ergonomicznej pozycji do pracy przy stoliku
?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wskazane schowki mają na celu umieszczenie dodatkowego
sprzętu i wyposażenia w przedziale II oraz jego bezpieczne przewożenie. Zaproponowane rozwiązanie zmniejsza
ilość miejsc do bezpiecznego przewożenia niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
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Pytanie nr 3 
dotyczy zapisu w pkt 1.5.3.10
Dwa  stoliki  pod komputer  (laptop  o  przekątnej  ekranu  17  cali),  jeden o  minimalnych  wymiarach  blatu:
długość  850  mm  i  szerokość  520  mm,  przylegający  do  ściany  działowej  z  kabiną  kierowcy;  drugi  o
minimalnych  wymiarach blatu:  długość  min.  850 mm i  szerokość min.  550  mm, przylegający do ściany
działowej z częścią magazynową.
 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoliki o min. wymiarach blatu : długość 600 mm i szerokość  450
mm, które usytuowane zostaną symetrycznie po lewej i prawej stronie przedziału II (na wysokości słupka „C”,
przed siedziskami dla funkcjonariuszy) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zaproponowane zmniejszenie wymiarów stolików związane
jest bezpośrednio z zaproponowanym ustawieniem miejsc we wcześniejszym pytaniu (dot.  pkt 1.5.3.5). Wskazane
umiejscowienie  miejsc  siedzących  i  stolików  zdaniem  Zamawiającego  zapewni  optymalne  wykorzystanie
przestrzeni przedziału II.

Pytanie nr 4
dotyczy zapisu w pkt 1.5.3.11
Stoliki  usytuowane  w  sposób  umożliwiający  swobodne  zajęcie  miejsc  przez  funkcjonariuszy  i  osoby
kontrolowane. Stoliki zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików
wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem
się stolika podczas jazdy.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie, w którym stoliki zostaną zamontowane
na stałe (bez przesuwu) ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

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


