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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na: „Zakup pojazdów samochodowych nieoznakowanych dla jednostek Policji” wpłynęły zapytania

i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy zadanie 1 i 6
Czy Zamawiajacy dopuści  samochody posiadające jeden kluczyk z pilotem a drugi  zwykły bez pilota otwierający
centralny zamek manualnie i pozwalający odpalić auto (immobilizer)?

Odpowiedź:  Zamawiajacy  dopuszcza  pojazdy  posiadające  jeden  kluczyk  z  pilotem  a  drugi  zwykły  bez  pilota
otwierający centralny zamek manualnie i pozwalajacy odpalić auto.

Pytanie 2: Dotyczy umowy
Czy Zamawiajacy  odstąpi  od  wymogu dostarczenia  katalogów części  zamiennych oraz  katalogów norm i  napraw
pojazdów? Aktualnie producenci samochodów nie wydają katalogów części oraz katalogów norm i napraw pojazdów
w formie papierowej a nawet na nośnikach typu CD czy Pendrive, wszystkie dane są dostępne on-line w serwisie.
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  dostęp  do  katalogów norm i  napraw pojazdów online.  Zamawiający  w tym
wypadku wymaga wskazania danych umożliwiających dostęp do tych informacji – wskazanie adresu internetowego
serwisu, loginu i hasła – jeśli są wymagane do zalogowania się w tym serwisie.

Pytanie  3:  Czy w segmencie  C dopuścicie Państwo silnik o pojemności  1198 cm i  mocy 97kW ? Silnik ten  jest
najnowocześniejszą konstrukcja pozwalająca na znaczne obniżenie spalania (średnio: 5,3 l/100km) przy zachowaniu
bardzo dobrej dynamiki jazdy oraz niskiej emisji CO2 119 g/km.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w segmencie C pojazdy z silnikiem o pojemności 1198 cm3 i mocy 97 kW.

Ponadto,  Zamawiający informuje,  że modyfikuje wzór umowy – załącznik 2a do SIWZ i  załącznik 2b do SIWZ.
Zmiany zaznaczono kursywą i wytłuszczono.

Pytanie:Czy wykonawca może złożyć ofertę na część nr 3,4,5 i 6 razem lub na jedną z nich, nie składając oferty na
cześć nr 1 i 2?

Odpowiedź: Wykonawca zgodnie z SIWZ może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
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