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Egz. Pojedynczy

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

nieograniczonego  na:  „Zakup  urządzeń  warsztatowych  na  potrzeby  Stacji  Obsług  Wydziału  Transportu  KWP

w Katowicach oraz KMP Bielsko-Biała (nowa siedziba SO Bielsko-Biała WT)” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: (Dot. zadań 1-4) Czy Zamawiający przewiduje po swojej stronie wykonanie fundamentów pod zamawiane

urządzenia na podstawie rysunków oraz wytycznych dostarczonych przez Wykonawcę? Czy Wykonawca powinien

ująć w kalkulacji cenowej roboty budowlane związane z przygotowaniem fundamentów pod montaż urządzeń?

Odpowiedź:  Wykonanie  wymaganych  fundamentów  pod  zamawiane  urządzenia  na  podstawie  rysunków  oraz

wytycznych  dostarczonych  przez  Wykonawcę  Zamawiający  przewiduje  po  swojej  stronie,  w  związku  z  tym

Wykonawca nie powinien ujmować ich w sporządzanej kalkulacji cenowej.

Pytanie  nr  2:  Czy Zamawiający  dopuszcza  urządzenia  równoważne,  o  parametrach  nie  gorszych  niż  wymienione

w SOPZ (Zał. 3 do SIWZ).

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  w  postępowaniu  urządzenia  równoważne,  o  parametrach  nie  gorszych  niż

wymienione SOPZ, przy czym:

-  Dla  zadania  nr  2  należy  uwzględnić,  iż  maksymalna  wysokość  podnoszenia  podnośnika  nie  może  przekroczyć

1850mm, przy czym Zamawiający dopuszcza podnośniki o wyższym zakresie unoszenia, jednakże Wykonawca winien

zapewnić mechaniczną bądź elektroniczną blokadę unoszenia na wysokości 1850mm.

- Dla zadania nr 3 i 4 wysokość urządzeń wraz z rynną odwadniającą nie powinna przekroczyć 255mm.

Pytanie nr 3: (Dot. zadania 3) Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie szarpiące o wymiarach 730x650x180 [mm] przy

zachowaniu równoważnych bądź polepszonych parametrów technicznych i funkcjach eksploatacyjnych?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  w zdaniu  nr  3  urządzenie  szarpiące  o  wymiarach  730x650x180 [mm] przy

zachowaniu równoważnych bądź polepszonych parametrów technicznych i funkcjach eksploatacyjnych.

Pytanie nr 4:  (Dot.  zadania  4) Czy Zamawiający  dopuszcza urządzenia o wymiarach  1150x500x220 [mm] i  mocy

silników 2 x 2,2 kW przy zachowaniu równoważnych bądź polepszonych parametrów w technicznych i funkcjach

eksploatacyjnych?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 urządzenia o wymiarach 1150x500x220 [mm] i mocy silników 2

x 2,2 kW przy zachowaniu równoważnych bądź polepszonych parametrów technicznych i funkcjach eksploatacyjnych.
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Pytanie  nr  5:  (Dot.  zadania  3)  Czy  wymieniony  przesuw  płyt  badawczych  (180mm)  jest  wartością  sumaryczną

wszystkich możliwych przesunięć płyty (4x45mm?) Jak rozumieć podaną wartość przesuwu płyt badawczych?”

Odpowiedź:  Wymieniony w SOPZ dla  zadania  nr  3  parametr:  Przesuw płyt  badawczych  (180mm) jest  wartością

sumaryczną wszystkich możliwych przesunięć płyty.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający modyfikuje:

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

poprzez zmianę nazwy zadania nr 3:

z : Zakup pneumatycznego urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi dla pojazdów do 3,5 tony

 wraz z montażem.

na Zakup hydraulicznego urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi dla pojazdów do 3,5 tony

 wraz z montażem.

Pozostałe zapisy dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia oferty na niezmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ –

Formularz cenowy, Zamawiający poprawi nazwę zadania jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych i uzna, iż dla zadania nr 3 Wykonawca oferuje urządzenie hydrauliczne.

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – modyfikacja;

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy – modyfikacja;

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja.
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