BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 12.06.2018r.
CBA/F-WZP/1408/2018

Do uczestników postępowania

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na zakup pojazdów
służbowych, nr sprawy 29/>PU/2018/EMi

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), w załączeniu przekazuję treść pytań wraz
z odpowiedziami.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) Komisja Przetargowa powołana do
przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania wnosi o zatwierdzenie
poniższych odpowiedzi.
Pytanie 2
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:
zakup pojazdów służbowych - zadanie nr 4 - zakup pojazdu specjalnego - bankowóz typu
B - szt. 1 zwracam się z pytaniem :
W Załączniku nr 1 - Wymagania minimalnego wyposażenia wspólne dla wszystkich
zadań jest opisane:
Elektrycznie sterowanie szyby przednich i tylnych drzwi, wymogów Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne - załącznik nr 4
- pkt. 1 - szyby wykonane w klasie co najmniej BR2, według normy PN-EN 1063 (lub
w równoważnej klasie), bez możliwości ich otwierania;
Prosimy o poprawienie specyfikacji o szybach bocznych w I rzędzie siedzeń oraz
wykreślenie wyraz i tylnych drzwi. W II rząd siedzeń w drzwi przesuwne wstawia się tzw.
wizjer podglądowy o wymiarach np. 200x300 mm. Prosimy o doprecyzowanie.
Pytanie 3
W Załączniku nr 1 - Wymagania minimalnego wyposażenia wspólne dla wszystkich
zadań jest opisane :
Felgi aluminiowe fabryczne. W wymaganiach na pojazd specjalny jest opisane:
Felgi stalowe fabryczne dedykowane do samochodu.
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie.
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Pytanie 4
W Załączniku nr 1 - Wymagania minimalnego wyposażenia wspólne dla wszystkich
zadań jest opisane :
Hard Top skrzyni ładunkowej, zamykany na klucz. Pragniemy dodać iż w bankowozie
typu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne
jednostki organizacyjne - załącznik nr 4 - pkt. 6 - wydzielony przedział do przewozu
wartości pieniężnych z oświetleniem oraz:
c) wydzielonym przedziałem ładunkowym, wykonanym z łączonej w sposób trwały blachy
stalowej o grubości minimum 1 mm, z odrębnymi drzwiami z zamkiem wykonanym co
najmniej w klasie A według PN-EN 1300, z trzypunktowym ryglowaniem drzwi;
Czyli za drzwiami oryginalnymi dwuskrzydłowymi będą dodatkowe drzwi dwuskrzydłowe
zamykany na zamek zgodnie z ppkt. c).
Czy Zamawiający opisując : Hard Top skrzyni ładunkowej, zamykany na klucz miał na
myśli na myśli w/w dodatkowe opisane drzwi ?
Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź
Zamawiający odpowiadając na powyższe pytania, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,
dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:
Modyfikacja 2
W SIWZ, załącznik nr 1, zadanie nr 1, zostaje zmieniony zapis:
Było – „Wymagania minimalnego wyposażenia wspólne dla wszystkich zadań”
Jest – „Wymagania minimalnego wyposażenia”
Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla stron postępowania.
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