BIII271.1.2013						                Ożarów, dn. 04.02.2013

						Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZEŃ.

         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.
Pytanie 1
„Czy Zamawiający dopuści w opisie przedmiotu zamówienia : ilość miejsc siedzących 8 pasażerów + kierowca (razem 9) przy spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SIWZ ?. 
Dla kierującego  pojazdem o liczbie miejsc 9 wymagane jest prawo jazdy takiej samej kategorii jak dla kierującego pojazdem o liczbie miejsc 8. Pojazd dziewięciomiejscowy ma szersze zastosowanie niż ośmiomiejscowy.  

Odpowiedź 1
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z ilością  miejsc siedzących 8 pasażerów + kierowca (razem 9).
Pytanie 2
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie w części III SIWZ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 10. „ Kolor srebrny metalik". Czy Zamawiający dopuszcza kolor grafitowy metalik bądź jasnobrązowy metalik?

Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza kolor  pojazdu tylko srebrny metalik.

Pytanie 3
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie w części III SIWZ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 48. „ Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami, ze sterowaniem w kierownicy". Czy Zamawiający dopuszcza radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami, oraz funkcją wyświetlania odległości zbliżania się do przeszkody z tyłu pojazdu?

Odpowiedź 3
Zamawiający dopuszcza radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami, oraz funkcją wyświetlania odległości zbliżania się do przeszkody z tyłu pojazdu.


Pytanie 4
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie w częściIII SIWZ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 55„Tapicerka welurowa". Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości, estetyczną, odporną na ścieranie tkaninę inną niż welurowa, bądź komplet welurowych pokrowców na wszystkie siedzenia?

Odpowiedź 4
Zamawiający dopuszcza tkaninę inną niż welurowa.
Pytanie 5
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie w części III SIWZ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 56„ Czujnik światła i deszczu". Czy Zamawiający dopuszcza brak tego wyposażenia w oferowanym pojeździe?

Odpowiedź 5
 Zamawiający nie dopuszcza pojazdu  bez wyposażenia w „ Czujnik światła i deszczu” .
Pytanie 6
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie w części III SIWZ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 32. „ Szyby boczne i tylna przyciemniane". Czy Zamawiający dopuszcza szyby boczne i tylną przyciemniane za pomocą specjalistycznej folii?

Odpowiedź 6
Zamawiający wymaga aby szyby boczne i tylne przyciemniane były fabrycznie, nie dopuszcza przyciemniania za pomocą specjalistycznej folii.
Pytanie 7
Zamawiającym  jest Gmina Ożarów.  Proszę o podanie danych teleadresowych wraz Nipem i Regonem instytucji która będzie właścicielem pojazdu figurującym  w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - informacja potrzebna do wyznaczenia kosztu polisy ubezpieczeniowej.
Odpowiedź 7
Właścicielem pojazdu będzie URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE, UL. STODOLNA 1, 27-530 OŻARÓW, NIP 863-10-18-203, REGON 000548784


Pytanie  8
W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Ubezpieczenie pojazdu: minimum na 1 rok Zamawiający wymaga aby pojazd dostarczony był z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NW oraz Assistance na 12 miesięcy. Do ustalenia wysokości składki potrzebujemy następujących informacji: (informacje dotyczą przyszłego właściciela pojazdu):
- czy jesteście Państwo płatnikiem VAT? (tzn. czy ubezpieczacie auta od wartości netto czy brutto?)
- ile obecnie posiadacie samochodów i w jakiej firmie ubezpieczeniowej je ubezpieczacie?
- w jakiej wysokości zniżki posiadacie Państwo w ubezpieczeniach OC oraz AC?
-  ile szkód mieliście Państwo w ostatnich 24 miesiącach?  ( OC oraz AC) ?
-  jeśli tak to w jakiej wysokości odszkodowania były wypłacane z tych polis? 

Odpowiedź 8
- Gmina Ożarów jest płatnikiem VAT (ubezpieczenie od wartości brutto),
- obecnie Zamawiający posiada 3 pojazdy, ubezpieczone są w PZU,
- Zamawiający posiada 60% zniżki,
- Zamawiający nie miał żadnych szkód w ciągu 24 miesiącach.
Pytanie  9
W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Rodzaj pojazdu:  Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Ilość miejsc siedzących: 7 pasażerów + kierowca  (razem 8)
Czy Zamawiający dopuści samochód  z ilością miejsc siedzących 9 ( 8 pasażerów + kierowca)?

Odpowiedź 9
Zamawiający nie  dopuści samochodu  z ilością miejsc siedzących 9 ( 8 pasażerów + kierowca)?

Pytanie  10
W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Wyposażenie: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Hamulce tarczowe ze wspomaganiem, przednie wentylowane, tylne tarcze pełne
Czy Zamawiający dopuści samochód z hamulcami tarczowymi pełnymi na obu osiach pojazdu?

Odpowiedź 10
Zamawiający nie dopuszcza  samochodu z hamulcami tarczowymi pełnymi na obu osiach pojazdu.


Pytanie  11
W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Wyposażenie: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
Ile siedzeń ma obejmować swoim działaniem ten czujnik? Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli czujnik będzie obejmował tylko fotel kierowcy?

Odpowiedź 11
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli czujnik będzie obejmował tylko fotel kierowcy.
Pytanie  12
W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Wyposażenie: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Szyby boczne i tylna przyciemniane
 W jakim stopniu szyby przedziału pasażerskiego maja być przyciemnione (%)? Czy wystarczy fabryczne przyciemnienie szyb (ok. 10%)? Czy może być to przyciemnienie wykonane przy pomocy specjalnych folii ?

Odpowiedź 12
Zamawiający wymaga aby szyby boczne i tylne przyciemniane były fabrycznie, nie dopuszcza przyciemniania za pomocą specjalistycznej folii.

Pytanie  13
W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Wyposażenie: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Stopień wejściowy boczny oświetlony
Czy Zamawiający dopuści samochód posiadający obniżony oświetlony próg wejściowy przy drzwiach przesuwnych oraz uchwyt na wewnętrznej części słupka B ułatwiający wsiadanie do pojazdu?

Odpowiedź 13
Zamawiający dopuści samochód posiadający obniżony oświetlony próg wejściowy przy drzwiach przesuwnych oraz uchwyt na wewnętrznej części słupka B ułatwiający wsiadanie do pojazdu.

Pytanie  14

W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Wyposażenie: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Radioodtwarzacz CD wraz  z instalacją i głośnikami, ze sterowaniem w  kierownicy
Czy Zamawiający dopuści samochód ze sterowaniem radiem za pomocą satelity sterującego pod kierownica ? (ten rodzaj sterowania spełnia identyczny sposób regulacji radia jak rozwiązanie ze sterowaniem na kole kierownicy – pozwala regulacje radia bez odrywania rąk od wieńca koła kierownicy)


Odpowiedź 14
Zamawiający dopuszcza powyższy rodzaj sterowania radiem.
Pytanie 15
W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Wyposażenie: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Klimatyzacja dwustrefowa (przód, tył) z ogrzewaniem tylnych miejsc pojazdu, automatyczna
Czy Zamawiający dopuści samochód z klimatyzacja z rozprowadzeniem na część pasażerska z manualną regulacja ?

Odpowiedź 15
Zamawiający dopuszcza samochód z klimatyzacją z rozprowadzeniem na część pasażerska z manualną regulacja.

Pytanie 16
W rozdziale III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w podpunkcie Wyposażenie: Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał Siatka oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, demontowana, drążek na wieszaki
Z jakiego materiału ma być wykonana siatka? Czy ma to być siatka z materiału czy też siatka stalowa? W jaki sposób i gdzie ma być umieszczony drążek na wieszaki? Czy ma być demontowany?

Odpowiedź 16
Siatka materiałowa ma zabezpieczać przemieszczanie się bagaży do części pasażerskiej, drążek w części bagażowej  do przewozu odzieży, drążek ma być demontowany. 

Pytanie 17
W rozdziale ROZDZIAŁ VII. TERMIN  WYKONANIA Zamówienia Zamawiający wymaga aby termin realizacji był  Nie dłuższy niż 90 dni od daty podpisania umowy
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 120 dni od daty podpisania umowy? 

Odpowiedź 17
 Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji dostawy.

Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o przestrzeni ładunkowej minimum 725 mm a jeśli nie to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o wysokości 1872mm?

Odpowiedź 18
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd o przestrzeni ładunkowej minimum 725 mm oraz  pojazd o wysokości 1872mm?


Pytanie 19
Czy Zamawiający dopuści do postępowania:
-samochód, który posiada klimatyzację manualną w przedziale dla kierowcy oraz pasażerów,
-samochód, który posiada tapicerkę materiałową?

Odpowiedź 19
Zamawiający dopuszcza klimatyzację manualną w przedziale dla kierowcy oraz pasażerów dopuszcza również tapicerkę materiałową.

Pytanie 20

W związku z ukazaniem się przetargu zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści do postępowania:
-samochód, który posiada fabryczny radioodtwarzacz z funkcją a AUX i USB zamiast odtwarzacza CD?

Odpowiedź 20
Zamawiający dopuszcza samochód, który posiada fabryczny radioodtwarzacz z funkcją a AUX i USB zamiast odtwarzacza CD.


Przedmiotowe wyjaśnienia do treści SIWZ stanowią zmianę treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.


BURMISTRZ OŻAROWA
/-/Marcin Majcher



