Znak sprawy: DG 212-24/2019

Opole, 10.09.2019 r.

Do Wykonawców

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na
wózku inwalidzkim do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu,
ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole - dofinansowanego ze środków PFRON z projektu
w ramach: Programu wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze
D (Likwidacja barier transportowych).

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. nr 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na
zadane pytanie tj.:
Pytanie nr 1: Czy dopuszczacie Państwo rozstaw osi 4035 mm ze względu na długość
samochodu rozstaw osi w zaproponowanym wymiarze jest lepszym rozwiązaniem ze
względu na skrętność samochodu?
Odpowiedź:

Zamawiający

dopuszcza

przedmiot

Zamówienia

o

rozstawie

osi

wynoszącym 4035 mm.
Pytanie nr 2:Czy dopuszczacie Państwo wysokość samochód z wysokością 2522mm?
Wysokość zaoferowana

jest dla Państwa lepsza pod względem

wysokości

wnętrza

samochodu (trzeba pamiętać że zabudowa specjalistyczna zabierze Państwu cm)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedmiot Zamówienia z wysokością 2522mm.
Pytanie nr 3:Czy dopuszczacie Państwo odstępstwo od tylnej wycieraczki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tylnej wycieraczki.
Pytanie nr 4:Czy dopuszczacie Państwo samochód z mocą 163 km? Dla Samochodu
przewożącego 9 osób jest to lepsze rozwiązanie. Również oferowany samochód zachowa
parametry ekonomiczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedmiot Zamówienia z mocą 163 km.

Pytanie nr 5: punkt 8. DANE WINDY OSOBOWEJ: nośność – minimum 300 kg maksymalnie
350 kg. Czy zamawiający dopuszcza windę o nośności 400 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedmiot Zamówieni z wbudowaną windą
o nośności 400 kg.
Pytanie nr 6: punkt 5. RODZAJ POJAZDU: Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019.
Czy zamawiający dopuszcza samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2018?
Samochód z takim samym wyposażeniem z taką samą gwarancją w dużo bardziej atrakcyjnej
cenie.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji 2019
i nie dopuszcza samochód fabrycznie nowego z roku produkcji 2018.

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia
12.09.2019 r. na dzień 17.09.2019 r. i tym samym modyfikuje zapisy SIWZ w punkcie 10.15,
11.3 i 11.4 nadając im nowe brzmienie tj.:

15)

Na kopercie lub opakowaniu oferty należy umieścić napis, który można wyciąć
z ogłoszenia:

2

Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………
……………………………
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA
KOMBATANTÓW W OPOLU
ul. Chmielowicka 6
45-758 Opole
Dotyczy zamówienia: Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na
wózku inwalidzkim do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, ul.
Chmielowicka 6, 45-758 Opole - dofinansowanego ze środków PFRON z projektu
w ramach: Programu wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze
D (Likwidacja barier transportowych).

Znak sprawy: DG 212-24/2019
Nie otwierać przed: godz. 13:00 dnia 17.09.2019 r.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
(…)

3)

Termin składania ofert: do godz. 12:00 dnia: 17.09.2019 r.

4)

Termin otwarcia ofert: o godz. 13:00 w dniu: 17.09.2019 r. (…)

Załączniki do pisma:
Załącznik 1a – modyfikacja z dnia 10.09.2019 r. w załączeniu.
UZP zmiana - Ogłoszenie nr 540189928-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
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