Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 roku

AGENCJA WYWIADU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3/2017 r. w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych, autobusu
turystycznego do przewozu 21 osób oraz autobusu turystycznego do przewozu
co najmniej 48 osób.
Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi
na zadane pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1g –
autobus turystyczny.
Pytanie nr 1
SIWZ pkt III – termin wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2017 r. zadanie 7.
Prosimy o przedłużenie terminu zakończenia dostawy autobusu maksymalnie do dnia
15.12.2017 r., który będzie ostatecznym terminem wykonania i rozliczenia umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.
Pytanie nr 2
Szczegółowa specyfikacja techniczna, załącznik 1g, punk 7 – wysokość pojazdu 3720mm
Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu zaoferowanie autobusu o wysokości całkowitej
wynoszącej 3840mm, który jest wyposażony w system cało pojazdowego opuszczania autobusu
umożliwiającego chwilowe obniżenie autobusu o 90mm i pokonania przeszkód wysokościowych
np. wiadukty, bramy garażowe? Autobusy o takiej wysokości były już we wcześniejszych
postępowaniach przetargowych organizowanych przez Zamawiającego dopuszczone
i dostarczone.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wysokość 3840 z opcją chwilowego obniżenia autobusu nie mniej niż
90 mm.
Pytanie nr 3
Szczegółowa specyfikacja techniczna, załącznik 1g, punk 34.
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu zaoferowanie autobusu, w którym:
a) centralny zamek w przypadku obsługiwania pilotem radiowym odryglowuje i otwiera tylko
drzwi, a funkcja zamykania zamka drzwi zaryglowuje drzwi oraz klapy bagażnika (klapy
bagażnika spełniają wymagania opisane w pkt. 35)?
b) klapa wlewu paliwa zamykana jest na klucz, nie posiada centralnego zamka?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie określone w pytaniu.
Pytanie nr 4
Szczegółowa specyfikacja techniczna, załącznik 1 , punkt 38.
Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu autobusu, w którym lampka do czytania dla pilota
umieszczona jest na słupku B, tuż obok fotela pilota
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Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie lampki do czytania na słupku B, tuż obok fotela
pilota.
Pytanie nr 5
Dot. cz. 2. Czy Zamawiający dopuści pojazd z zestawem naprawczym zamiast koła dojazdowego?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby samochód posiadał koło dojazdowe.
Pytanie nr 6
Dot. cz. 3. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu ze ścianką działową i wydzieloną
częścią towarową za przestrzenią pasażerską czy też Zamawiający wymaga dostarczenia w pełni
przeszkolonego pojazdu bez ściany działowej oddzielającej przestrzeń pasażerską
od towarowej?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga w pełni przeszklonego pojazdy bez ściany działowej oddzielającej
przestrzeń pasażerską od towarowej.
Pytanie nr 7
Dot. cz. 3. Czy Zamawiający wymaga pojazdu z drzwiami przesuwnymi z obu stron czy tylko
z prawej strony?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał, co najmniej drzwi przesuwne z prawej strony.
Pytanie nr 8
Dotyczy cz. 5. Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 114KM?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z silnikiem o mocy 114 KM.
Pytanie nr 9
Dotyczy cz. 5. Czy Zamawiający dopuści pojazd z drzwiami dwuskrzydłowymi z tyłu pojazdu?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza dwuskrzydłowe drzwi z tyłu pojazdu.
Pytanie nr 10
Dotyczy cz. 5. Czy Zamawiający wymaga pojazdu z drzwiami przesuwnymi z obu stron czy tylko
z prawej strony?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał, co najmniej drzwi przesuwne z prawej strony.
Pytanie nr 11
Dotyczy cz. 5. Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 5926mm?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgodę na pojazd o długości 5926mm.
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