Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nasz znak:
ZP-AN.272.11.2020

Data:
2020 – 12 – 07.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Likwidacja barier
transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez
zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W odpowiedzi na zapytanie wniesione do ww. postępowania informuję jn.
ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2020 r. (e-mail)
Pytanie 1
W Załączniku nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określa, że liczba miejsc wraz
z kierowcą powinna wynosić 21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd z łączną liczbą
miejsc wraz z kierowcą wynoszącą 20 (1 fotel kierowcy + 1 fotel pasażera obok kierowcy + 18 foteli
pasażerskich w strefie pasażerskiej, przy założeniu, że samochód posiada drzwi boczne przesuwne)?
Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu posiadającego mniej niż 21 miejsc.

Pytanie 2
W Załączniku nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający zawarł sformułowanie: „Fotele
w przestrzeni pasażerskiej umożliwiające szybki demontaż”. Czy zapis ten oznacza, że wszystkie fotele
w przestrzeni pasażerskiej powinny być wyposażone w system szybkiego demontażu? Czy też w
system ten powinny być wyposażone tylko te fotele, których demontaż jest konieczny do umożliwienia
przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w system szybkiego demontażu powinny być wyposażone tylko fotele,
których demontaż konieczny jest do przewozu wózków inwalidzkich.
Jednocześnie celem prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, informuję jn.:
1) … Wadium, o którym mowa w § 8 siwz, należy wnieść w terminie do dnia 2020 – 12 – 14 do godz.
10:00…
Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2020 – 12 – 14
o godz. 10:00 …
2) Termin składania ofert, o którym mowa w § 11 ust. 3 siwz, przesuwa się do dnia 2020 – 12 – 14
o godz. 10:00;
3) Otwarcie ofert, o którym mowa w § 11 ust. 4 siwz, odbędzie się dnia 2020 – 12 – 14 o godz. 10:15
…
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