znak: ZP/01/2020

Katowice, 02.12.2020r.

Wszyscy Wykonawcy
w postępowaniu
ZP/01/2020

Dotyczy: Wyjaśnienia i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu nr ZP/01/2020

I.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.
zm.) przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawa dwóch
samochodów 9 – osobowych (mikrobusów) na potrzeby uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Katowicach – Giszowcu oraz uczestników zajęć Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej –
Fajfrowskiej w Katowicach – Giszowcu”.
Pytanie 1:
Czy dopuszczają Państwo składanie ofert na Zakres I lub II bez konieczności składania
oferty na oba zakresy?
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem części XIX ust. 1 SIWZ, dopuszcza
do składania ofert częściowych, zgodnie z zakresami. Ofertę można składać na
wybrany Zakres lub na wszystkie Zakresy.

Pytanie 2:
Czy dopuszczają Państwo skrzynię manualną 6 biegową (plus bieg wsteczny).
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, że dopuszcza skrzynię manualną 6 biegową (plus bieg
wsteczny) w Zakresie I i Zakresie II.
W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zgodnie
z pkt II.1 niniejszego pisma.
Pytanie 3:
Czy dopuszczają Państwo radio z bluetooth i wejściem USB w celu odtwarzania np.
mp3?
Technologia CD jest już archaiczna - nie mamy już produkowanych aut z radiem CD.
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że dopuszcza radio z bluetooth i wejściem USB w celu
odtwarzania np. mp3.

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zgodnie z pkt
II.2 niniejszego pisma.
Pytanie 4:
Czy w przypadku zakresu II realizacji zamówienia tylne siedzenia mogą być kanapą lub
pojedynczymi fotelami?
Odpowiedź 4:
Zamawiający wymaga: 2 rzędy siedzeń po 3 miejsca siedzące (mocowane na szybko
złączach). Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.
Pytanie 5:
Czy zamawiający dopuszcza dostawę samochodów wyposażonych w radio bez CD?
Odpowiedź 5:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.
II.
1.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść:
Załącznika nr 3 do SIWZ – SOPZ - w następujący sposób:
Dotyczy Zakres I, Zakres II – zapis:
I. pkt 3 c) w brzmieniu: „skrzynia biegów: manualna 5-biegowa”;
zastępuje się zapisem:
„skrzynia biegów: manualna 5-biegowa lub 6 – biegowa (plus bieg wsteczny);”

2.

Załącznika nr 3 do SIWZ – SOPZ - w następujący sposób:
Dotyczy Zakres I, Zakres II – zapis:
I. pkt 6 e) w brzmieniu: „radio z odtwarzaczem CD i mp3” ;
zastępuje się zapisem:
„radio z bluetooth i wejściem USB w celu odtwarzania np. mp3” ;

III.

Niniejsze pismo stanowi integralną część dokumentacji postępowania nr ZP/01/2020.

Justyna Szymiec – Wiceprzewodnicząca, Michał Skop – Sekretarz

…………………………………………………………………….
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego)

Załącznik:

Załącznik nr 3 do SIWZ – SOPZ po zmianach z dnia 02.12.2020 r.

