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Busko - Zdrój, dnia 03.07.2013 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYC H 

DLA MGOPS W BUSKU-ZDROJU 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela 
odpowiedzi na zadane pytania; 
 

 
Pytanie 1: 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał dywanowe pokrycie podłogi. 
Czy Zamawiający dopuści samochód z podłogą antypoślizgową wykonaną ze sklejki 
wodoodpornej pokrytej wykładziną PCV? Taka podłoga ułatwia montaż stabilizacji osoby na 
wózku inwalidzkim oraz ułatwia utrzymanie podłogi w czystości. 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 2: 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał Zagłówki z regulacją wysokości. 
Czy Zamawiający dopuści samochód z fotelami ze zintegrowanymi zagłówkami oraz 3-
punktowymi pasami bezpieczeństwa? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 3: 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał Kolumnę kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. 
Czy Zamawiający dopuści samochód z regulacją kierownicy w jednej płaszczyźnie wraz z fotelem 
kierowcy regulowanym na wysokość pochylenia kąta oparcia i regulacją odcinka lędźwiowego 
wraz z podłokietnikiem? 
Odpowied ź:  TAK 
 
Pytanie 4: 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał Szyby atermiczne. 
Co Zamawiający rozumie pod tą definicją (atermiczne)? W jakim stopniu szyby przedziału 
pasażerskiego mają być przyciemnione (%)? Czy wystarczy fabryczne przyciemnienie szyb (ok. 
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10%)? Czy może być to przyciemnienie wykonane przy pomocy specjalnych folii? Czy 
Zamawiający dopuści samochód z szybami przyciemnianymi o wysokiej zdolności filtrowania? 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący pod poj ęciem atermiczna rozumie ograniczenie przenikania 
ciepła do wn ętrza pojazdu. Zamawiaj ący wymaga pełnego przeszklenie pojazdu szybami 
atermicznymi (termoizolacyjnymi). Zamawiaj ący dopuszcza fabryczne przyciemnienie szyb 
ok. 10%. Zamawiaj ący dopuszcza jedynie szyby fabrycznie przyciemnione  o wysokiej 
zdolno ści filtrowania. Nie dopuszcza si ę szyb przyciemnianych foli ą. 
 
Pytanie 5: 
W punkcie 3 SIWZ  opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał Czujnik deszczu i zmierzchu. 
Czy Zamawiający dopuści samochód bez czujnika deszczu i zmierzchu? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 6: 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał Klimatyzację automatyczną dwustrefową. 
Czy Zamawiający dopuści samochód z klimatyzacją manualną z rozprowadzeniem na przód i tył, 
dodatkowy nawiew ogrzewania na tył z osobną regulacją? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 7: 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał ogrzewacz webasto. 
Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem? Czy jest to dodatkowe niezależne od działania 
silnika ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej? Czy Zamawiający dopuści samochód bez tego 
urządzenia? 
Odpowied ź:  Webasto : Ogrzewanie postojowe w aucie, Zamawiaj ący nie dopuszcza 
samochodu bez tego urz ądzenia.  
 
Pytanie 8 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał przednią szybę atermiczną. 
Co Zamawiający rozumie pod tą definicją (atermiczna)? Czy wystarczy fabryczne przyciemnienie 
szyb (ok. 10%)? Czy Zamawiający dopuści samochód z szybami o wysokiej zdolności 
filtrowania?  
Odpowied ź:  Patrz odpowied ź na pytanie 4 
 
Pytanie 9 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał tempomat i ogranicznik prędkości. 
Czy Zamawiający dopuści samochód bez ogranicznika i tempomatu? 
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Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 10 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał elektryczną regulacje i składanie lusterek bocznych. 
Czy Zamawiający dopuści samochód z elektrycznie podgrzewanymi i regulowanymi lusterkami 
bocznymi składanymi ręcznie? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie11 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał siedzenia drugiego rzędu z oddzielną regulacją pochylenia każdego oparcia, składane i 
wyjmowane. 
Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem? Czy Zamawiający dopuści samochód  
z szybko demontowaną 3 Osobową kanapą drugiego rzędu foteli z uchylnym oparciem prawego 
skrajnego fotela w celu łatwiejszego zajęcia miejsca w trzecim rządzie foteli? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga aby samochód posiadał w drugim rz ędzie trzy osobno 
demontowalne, składane z oddzieln ą regulacj ą każdego oparcia fotele.  Zamawiaj ący nie 
dopu ści samochód z szybko demontowan ą 3 osobow ą kanap ą drugiego rz ędu foteli z 
uchylnym oparciem prawego skrajnego fotela 
 
Pytanie12 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał welurową tapicerkę. 
Czy Zamawiający dopuści samochód z fotelami z tapicerką materiałową w standardowej tonacji 
szaro – niebieskiej? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 13 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał wielofunkcyjny wyświetlacz na desce rozdzielczej. 
Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem? Jakie funkcje ma spełniać ten wyświetlacz? Czy jest 
to komputer pokładowy? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący przez wielofunkcyjny wy świetlacz na desce rozdzielczej rozumie 
komputer pokładowy. Wy świetlacz ma pokazywa ć między innymi: godzin ę, temperatur ę 
powietrza na zewn ątrz, ilo ść przejechanych kilometrów, średnie zu życie paliwa oraz 
podstawowe informacje z zakresu eksploatacji np.; i nformacje o zu żytych klockach 
hamulcowych, braku płynu w spryskiwaczu itp.  
 
Pytanie 14 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał radio z czytnikiem CD + sterowanie z kierownicy. 
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Czy Zamawiający dopuści samochód ze sterowaniem w postaci joysticka znajdującego się na 
kolumnie kierownicy w sposób nie wymagający odrywania rak od koła kierownicy ? 
Odpowied ź: TAK 

Pytanie 15 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał lakier metalizowany. 
Czy Zamawiający dopuści samochód z lakierem niemetalizowanym w kolorze białym? 
Odpowied ź: NIE 
 
Pytanie 16 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał fotele trzeciego rzędu składane i wyjmowane (przy przewozie wózka Inwalidzkiego) 
Czy Zamawiający dopuści samochód z szybko demontowaną i składaną 3 osobowa kanapą 
trzeciego rzędu foteli ? 
Odpowied ź: NIE 
 
Pytanie 17 
W punkcie 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd 
posiadał skrzynię biegów manualną 5 – stopniową.  
Czy Zamawiający dopuści samochód z 6 biegowa skrzynia manualna? 
Odpowied ź: TAK  
 
Pytanie 18 
W punkcie VI SIWZ termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot 
zamówienia należy dostarczyć w terminie 21 dni od podpisania umowy. 
Czy ze względów na długie terminy produkcyjne Zamawiający przedłuży termin wykonania 
zamówienia do połowy września 2013 roku? 
Odpowied ź: Nie ze wzgl ędu na harmonogram realizacji projektu i planowane z ałożenia 
związane z wykorzystaniem pojazdu.  

 


