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Uczestnicy post^powania na „ Dostawe.

samochodu 9-osobowego przystosowanego

do przewozu osob niepetnosprawnych, w tym
1 miejsca przystosowanego do mocowania
wozka inwalidzkiego oraz podjazdu

umozliwiaj^cego wprowadzenie wozka

Zgodnie z postanowientem art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.), przekazujtj odpowiedz na
pytania zgtoszone przez uczestnikow ww. post^powania:

PYTANIE nr 1: Zamawiaj^cy wymaga aby pojazd posiadat silnik wysokopr^zny z
turbodotadowaniem, o pojemnosci min. 1970 cm3 max 2500 cm3 i mocy maksymalnej 120

KM. Czy Zamawiaja,cy dopusci samochod o pojemnosci 1968 cm3 i mocy 114 KM.
Odpowiedz: Tak.

PYTANIE nr 2: Zamawiajacy wymaga, aby pojazd posiadat rozstaw osi 3400. Czy Zamawiaja_cy
dopusci samochod o rozstawie osi 3498.

Odpowiedz: Nie.

PYTANIE Nr 3:Zamawiaiacy wymaga aby pojazd posiadat lakier metalizowany w kolorze

srebrnym. Czy Zamawiajacy dopusci samochod z lakierem akrylowym w kolorze niebieskim

lub biafym.
Odpowiedz: Nie.

PYTANIE Nr 4: Zamawiaiacy wymaga aby pojazd posiadat szyberdach sterowany elektrycznie

z kabiny kierowcy. Czy Zamawiajqcy dopusci samochod bez szyberdachu.

Odpowiedz: Nie.

PYTANIE nr 5: Zamawiajacy wymaga aby pojazd posiadat podwojne siedzenie obok kierowcy
ze stolikiem w oparciu. Czy Zamawiaja,cy dopusci samochod z podwojnym siedzeniem lecz

bez stolika w oparciu.
Odpowiedz: Nie.



PYTANIE nr6: Zamawiaja_cy wymaga, aby pojazd posiadat siedzenie dwuosobowe +

jednoosobowe w I rz^dzie. Czy Zamawiajqcy dopusci samochod z trzyosobowq kanapa. w 2

rz^dzie foteli z odchylanym oparciem prawego skrajnego fotela w celu tatwiejszego zaj^cia
miejsca w 3 rzejdzie foteli,

Odpowiedz : Tak.

PYTANIE nr 7: Zamawiaja_cy wymaga, aby pojazd posiadat system zapobiegaja_cy poslizgowi

kot nap^dzanych { ASR). Czy Zamawiajqcy dopusci samochod bez ASR.
Odpowiedz : Nie.

PYTANIE nr8: Zamawiaja.cy wymaga aby pojazd posiadat klimatyzacje. Climatic z

potautomatyczna. regulacja. nawiewu w kabinie kierowcy. Czy Zamawiajqcy dopusci

samochod z manualnie sterowanq duzq klimatyzacj^.

Odpowiedz : Nie.

PYTANIE nr 9: Zamawiaiacv wymaga, aby pojazd posiadat gumowa. ostone, kraw^dzi

bocznych. Co Zamawiajqcy rozumie pod tym poj^ciem.

Odpowiedz: Gumowa ostona kraw^dzi bocznych dotyczy zamontowanie oston przy

drzwiach bocznych przesuwnych.

PYTANIE nr 10: Zamawiaiacv wymaga aby pojazd posiadat swiatta do jazdy dziennej

wtqczane automatycznie. Czy Zamawiajqcy dopusci samochod z automatycznym wtqcznikiem

swiatet mijania zamiast swiatet do jazdy dziennej.

Odpowiedz: Nie.

PYTANIE nr 11: Zamawiaiacy wymaga aby termin realizacji zamowienia : 24 czerwca 2013r.

Czy ze wzgl^du na odlegte terminy produkcyjne Zamawiaj^cy wydtuzy termin realizacji

zamowienia do dnia 31.07.2013r.

Odpowiedz: Nie.

PYTANIE nr 12: Zamawiaiacy wymaga aby fotel kierowcy byt z regulacjq wysokosci i

manualna. regulacja. podparcia odcinka le_dzwiowego kr^gostupa. Czy Zamawiajqcy dopusci

samochod bez regulacji odcinka l^dzwiowego w fotelu kierowcy,

Odpowiedz: Nie.

PYTANIE nr 13: Zamawiaiacv wymaga aby samochod posiadat wzmocnione amortyzatory i

spre.zyny w uktadzie zawieszenia ( zawieszenie przeznaczone na drogi o ztej nawierzchni). Co

Zamawiajqcy rozumie poprzez ten zapis.

Odpowiedz: Z uwagi na to, ze pojazd poruszat sie. b^dzie po drogach bocznych,

nieutwardzonych , z petnym obcia.zeniem Zamawiaja.cy wymaga, aby amortyzatory i spre_zyny

nie byty standardowe lecz o zwie_kszonej wytrzymatosci.



PYTANIE nr 14: zamawiajacy wymaga aby samochod posiadat lusterka boczne z soczewkami

ograniczajqcymi martwe pole widzenia, elektrycznie regulowane, podgrzewane. Czy

zamawiajqcy dopuszcza lusterka boczne, po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasazera

o poszerzonym polu widzenia.

Odpowiedz :Tak.
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