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Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę mikrobusa 9 miejscowego 
                 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu 
                 20.01.2009r.  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 21705 - 2009; na  
                 stronie internetowej  Zamawiającego www.bip.gozd.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
                 w siedzibie Zamawiającego . 
 
 
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655 z późn. zm. ) przesyłamy odpowiedzi 
jakie zostały udzielone w związku z przesyłanymi przez wykonawcę zapytaniami 
dotyczącymi  specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu . 
 
Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu o innym kolorze 
                   nadwozia i tapicerki 
 
Odpowiedź 1 : Zamawiający może dopuścić inny kolor nadwozia i tapicerki , jeżeli  
                   zaproponowany kolor będzie uzgodniony i zatwierdzony  z Zamawiającym . 
 
 
Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuszcza pojazd posiadający następujące elektroniczne 
        układy wpływające na bezpieczeństwo jazdy  ABS z EBD, ESP i BTCS  -  HLA  
        (HLA system wspomagania ruszania z miejsca na wzniesieniu) spełniają wszystkie  
        wymagania Zamawiającego określone w SIWZ w zakresie elektronicznych układów 
        wpływających na bezpieczeństwo .   
 
Odpowiedź 2 :  Zamawiający  dopuszcza  samochód  posiadający  w/w  elektroniczne 
         układy  wpływające  na bezpieczeństwo jazdy . 
 
 
Pytanie 3 : Czy  Zamawiający dopuszcza pojazd bez wewnętrznego stopnia wejściowego  
         ( oferowany przez nas pojazd jest na kołach 15” a wysokość podłogi pojazdu  od 
         podłoża umożliwia swobodne wsiadanie i wysiadanie ) . 
 
Odpowiedź 3 :  Zaoferowany pojazd powinien odpowiadać określonym normom  
         i specyfikacjom, lub oświadczenie wykonawcy, że pojazd przystosowany  jest do 
         przewozu osób niepełnosprawnych.  Samochód musi posiadać Homologację  
         z możliwością   przewozu osób niepełnosprawnych. 
 
 



Pytanie 4 :  Czy Zamawiający dopuszcza  kolor pojazdu: niebieski, biały, srebrny, 
 
Odpowiedź 4 : Zamawiający dopuszcza kolor pojazdu : niebieski, biały, srebrny . 
 
Pytanie 5 : Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję na lakier 24  i  perforację blach nadwozia  
    na okres 96 miesięcy  bez limitu przebiegu kilometrów. 
 
 
Odpowiedź 5 : Zamawiający nie dopuszcza gwarancji na lakier 24  i  na perforację blach  
     nadwozia na okres 96 miesięcy ,  Zamawiający  wymaga  zgodnego  z   treścią   SIWZ     
     okresu  gwarancji na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy, na  perforację   nadwozia    
     minimum  120   miesięcy  . 
 
Pytanie 6 :  Czy Zamawiający dopuści samochód fabrycznie nowy z 2006 r. bez przebiegu  
     kilometrów, zarejestrowany jako samochód demonstracyjny, w zamian oferujemy  
     dostawę samochodu na kołach. 
 
Odpowiedź 6 : Zamawiający dopuszcza samochód fabrycznie nowy z 2006 roku. Natomiast  
    dostawę  samochodu do Zamawiającego obliguje specyfikacja istotnych warunków  
    zamówienia wraz z kompletem opon zimowych i  letnich z felgami. 
 
Pytanie 7 :  Czy Zamawiający dopuści pojazd, o kolorze nadwozia biały arktyczny. 
 
Odpowiedź 7 : Zamawiający dopuszcza pojazd w kolorze nadwozia biały arktyczny . 
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