Katowice, dnia 28.05.2018 r.
WT-I.2370.8.2018
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treść SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j.
(Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na
pytania, wyjaśniając i zmieniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.:
„Dostawa 6 samochodów dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia)”

Zapytanie Wykonawcy:
1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5.8 wymaga: „Radioprzemienik ma
synchronizować czas z systemu GPS". Na czym ma polegać ta synchronizacja czasu
z systemu GPS i w jakim celu?
Pytanie dotyczy pkt.5.8 OPZ

Wyjaśnienia Zamawiającego :
Synchronizacja czasu ma być realizowana przez moduł/układ radioprzemiennika współpracujący
z systemem GPS. Układ ma zapewnić synchronizację czasu pracy przemienników pracujących
w jednym systemie (zsieciowanych). Jeżeli system będzie wyposażany w system zarzadzania pracą
przemienników moduł/układ ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie synchronizacji czasu.
Odpowiedź dotyczy pkt.5.8 OPZ

Zapytanie Wykonawcy:
2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5.7 wymaga dla radiotelefonu
nasobnego aby mikrofonogłośnik posiadał: „przycisk alarmowy, przycisk programowalny...".
Radiotelefony bez przycisku alarmowego mają możliwość programowania wyniesionego
przycisku na zewnętrznym akcesorium. W tym przypadku przycisk alarmowy na
mikrofonogłośniku jest nieprogramowalny. Jeżeli występują na takim akcesorium przyciski
zmiany głośności, lub inne dedykowane nie ma możliwości ich dowolnego ustawiania przez
użytkownika. Prosimy o wykreślenie zapisu posiadania przez mikrofonogłośnik klawisza
programowalnego.
Pytanie dotyczy pkt.5.7 OPZ

Wyjaśnienia Zamawiającego :
W zakresie dotyczącym zapytania Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie
następującego rozwiązania: mikrofonogłośnik zewnętrzny z kablem spiralnym, z gniazdem
słuchawkowym audio Jack, przyciskiem alarmowym, spełniającego normę szczelności IP 57.
Pozostałe zapisy SIWZ odnoszące się do przedmiotowego sprzętu nie ulegają zmianie.

Zapytanie Wykonawcy:
3. Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert co najmniej o tydzień, tj. do dnia 12 czerwca?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Zapytanie Wykonawcy:
4. W punkcie 3.1 Załącznika nr 4 do SIWZ (OPZ) Zamawiający wymaga: „Dopuszcza się
zastosowanie miejscowych wzmocnień wykonanych ze stali nierdzewnej, wklejonych lub trwale
zamontowanych do zabudowy. Stosowanie ww. wzmocnień dopuszcza się w miejscach montażu
osprzętu (np. foteli, nóg od stołów, ciężkich elementów wyposażenia) lub w miejscach połączenia
zabudowy z ramą pośrednią”.
Jednocześnie w pkt. 17 SIWZ Kryteria i sposób oceny ofert Zamawiający wymaga: „zastosowane
rozwiązanie wykonania zabudowy wykonanej w całości z materiałów kompozytowych (np.
Laminat poliestrowo-szklany lub inny materiał z żywic poliestrowych, włókna szklanego i
materiałów wzmacniających) jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na
korozję. Elementy zabudowy takie jak ściany, dach podłoga nie osadzone na profilach”. Zapisy
powyższe wzajemnie się wykluczają, ponieważ Zamawiający dopuszcza zastosowanie
wzmocnień w miejscach połączenia zabudowy z ramą pośrednią a jednocześnie wyklucza
możliwość oparcia/wzmocnienia podłogi zabudowy na profilach, z których skonstruowana jest
rama pośrednia. Czy Zamawiający dopuści zapis: „zastosowane rozwiązanie wykonania
zabudowy wykonanej w całości z materiałów kompozytowych (np. laminat poliestrowo-szklany
lub inny materiał z żywic poliestrowych, włókna szklanego i materiałów wzmacniających) jako
konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Zapytanie Wykonawcy:
5. W punkcie 3.8 Załącznika nr 4 do SIWZ (OPZ) Zamawiający wymaga: Elementy
wyposażenia (szafki, półki, schowki, blaty) mają być wykonane z tworzyw sztucznych (np.
kompozytów) o klasie higieniczności E1”. Czy Zamawiający dopuści wykonanie w/w
elementów z płyty obustronnie laminowanej (np. melamina) o klasie higieniczności E1.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów, których dotyczy pytanie z płyty obustronnie
laminowanej (np. melamina) o klasie higieniczności E1.

Zapytanie Wykonawcy:
6. W punkcie 2.13 Załącznika nr 4 do SIWZ (OPZ) Zamawiający wymaga: „Wloty spalin
urządzeń grzewczych i agregatu prądotwórczego wyprowadzone na dach zabudowy, nie
skierowane na podest roboczy, odpowiednio zabezpieczone i usytuowane w bezpiecznej
odległości od wylotów powietrza układów i urządzeń wentylacyjnych, grzewczych itp.” Czy
Zamawiający dopuści wyloty spalin wyprowadzone na lewą stronę pojazdu i usytuowane
w bezpiecznej odległości od wlotów powietrza układów i urządzeń wentylacyjnych,
grzewczych itp.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Zmiany treści SIWZ dokonane w niniejszym piśmie nie mają charakteru istotnego. Wprowadzone
zmiany nie wymagają więc zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do
wiadomości.
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