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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 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 
Czy Zamawiający dopuści samochód z regulacja kierownicy w jednej płaszczyźnie wraz z fotelem 
kierowcy  regulowanym na wysokość pochyleniem kąta oparcia i regulacja odcinka lędźwiowego 
wraz z podłokietnikiem? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie  2. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał Szyby atermiczne 
Co Zamawiający rozumie pod tą definicja (atermiczne)? W jakim stopniu szyby przedziału 
pasażerskiego maja być przyciemnione (%)? Czy wystarczy fabryczne przyciemnienie szyb 
(ok.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  3. 
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: Zamawiaj ący nie wymagał w SIWZ takich czujników.  
 
Pytanie  4. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa  
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Czy Zamawiający dopuści samochód z klimatyzacją manualna z rozprowadzeniem na przód i tył, 
dodatkowy nawiew ogrzewania na tył z osobna regulacją ? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie  5. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał przednia szybę atermiczną Co Zamawiający rozumie pod tą definicja 
(atermiczna)? Czy wystarczy fabryczne przyciemnienie szyb (ok.10%)? Czy Zamawiający 
dopuści samochód z Szybami przyciemnianymi o wysokiej zdolności filtrowania ? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na pytanie 2 
 
Pytanie 6. 
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 osobowa kanapa drugiego rzędu foteli z uchylnym oparciem prawego skrajnego 
fotela  w celu łatwiejszego zajęcia miejsc w trzecim rzędzie 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. 
 
Pytanie 7. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał welurową tapicerkę  
Czy Zamawiający dopuści samochód z fotelami z tapicerka materiałową w standardowej tonacji 
szaro-niebieskiej? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ściła tak ą możliwo ść w SIWZ. 
 
Pytanie 8. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał Radio z czytnikiem CD+ sterowanie w kierownicy 
Czy Zamawiający dopuści samochód ze sterowaniem w postaci joystica znajdującego się na 
kolumnie kierownicy w sposób nie wymagający odrywania rak od koła kierownicy ? 
Odpowied ź: TAK 
 
Pytanie 9. 
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 
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Pytanie 10. 
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: TAK 
 
Pytanie 11. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał skrzynie biegów manualna 5-stopniowa ? 
Czy Zamawiający dopuści samochód z 6 biegowa skrzynia manualna ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący okre ślił w SIWZ wymagania minimalne, 6 biegowa skrzynia jest 
dopuszczalna.  
 
Pytanie 12. 
W punkcie VI SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga  aby Przedmiot 
zamówienia należy dostarczyć w terminie 21 dni od podpisania umowy  
Czy ze względu 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.  
 
Pytanie 13  
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał silnik o mocy 100KM 
Jest to wymóg mocy minimalnej?  Czy Zamawiający dopuści samochód o mocy 114 KM? 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący okre ślił w SIWZ wymagania minimalne, dopuszczalna jest 
większa moc samochodu.  
 
Pytanie  14. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał szyby przyciemniane ( dla 2,3 rzedu siedzeń oraz szyba tylna) 
W jakim stopniu szyby przedziału pasażerskiego maja być przyciemnione (%)? Czy wystarczy 
fabryczne przyciemnienie szyb (ok.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 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. 
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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 czerwonym? 
Odpowied ź: Nie. 
 
Pytanie  16. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał długość minimum 5000 mm  
Czy Zamawiający dopuści samochód o długości równej 4782 mm? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ściła tak ą możliwo ść w SIWZ. 
 
Pytanie  17. 
W punkcie 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby oferowany 
pojazd posiadał przystosowanie do przewozu 1 wozka inwalidzkiego ( zgodnie z wymogami 
dopuszczenie do ruchu) Czy w świetle zmiany przepisów z dnia 22.06.2013 roku dotyczących 
rejestracji pojazdów (uniemożliwiających rejestracje samochodów nowych na rozszerzonym 
badaniu technicznym). Zamawiający zmieni wymóg na 2 etap homologacji na pojazd 
skompletowany 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści tak ą możliwo ść. Wykonawca zobowi ązany jest do 
dostarczenie wszystkich dokumentów niezb ędnych do rejestracji samochodu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.   

 


