Poznań, dnia 22 marca 2018 roku
Zamawiający: Ogród Zoologiczny
Numer sprawy: SAT/271/23/2018
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa samochodu osobowo – dostawczego.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579) dalej jako pzp, do dnia 20 marca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w
postępowania.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 pzp udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Czy zapis znajdujący się w specyfikacji SIWZ, a dotyczący mocy 100 kW jest prawidłowy? Silnik Diesla o pojemności 1,6
może uzyskać około 100 KM co stanowi moc mniejszą niż 100 kW. Przykładem jest Ford Turneo Conect gdzie moc
wynosi 95 KM z pojemności 1,5.
Odpowiedź:
Zamawiający zmieni zapisy SIWZ, w podanym w pytaniu zakresie, przez zmianę wymogu 100 kW na wymóg 90kW.
Pytanie nr 2:
Jaka jest wymagana pojemność bagażnika pojazdu? W naszej ofercie znajdują się pojazdy osobowe typu kombi van,
które oferują po złożeniu tylnych foteli miejsce w rozmiarze 1 lub 2 palet co oczywiście przekłada się na konkurencyjność
oferty pod względem ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający zmieni zapisy SIWZ, przez dodanie wymogu, aby pojazd będący przedmiotem zamówienia miał bagażnik
o pojemności minimum 3 m3.
Pytanie nr 3:
Jaki jest preferowany kolor pojazdu?
Odpowiedź:
Zamawiający zmieni zapisy SIWZ, przez dodanie wymogu, aby pojazd będący przedmiotem zamówienia był w kolorze
będącym odcieniem białego lub srebrnego lub szarego lub ciemnego granatu lub grafitu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 pzp dokonuje zmiany w SIWZ w następującym zakresie:
1) Punkt 3 SIWZ, w części do akapitu zaczynającego się od słów „Wyposażenie:[…]” otrzymuje brzmienie:
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu Kombi Van z minimum 5 miejscami siedzącymi.
Samochód 5 - drzwiowy z przesuwnymi drzwiami bocznymi tylnymi z prawej i z lewej strony.
Pojemność bagażnika minimum 3m3.
Silnik: diesel, pojemność minimum 1600 cm3 i moc minimum 90 kW.
Skrzynia biegów - 6 biegowa, manualna.
Rok produkcji 2017 lub 2018, fabrycznie nowy.
Kolor lakieru będący odcieniem białego lub srebrnego lub szarego lub ciemnego granatu lub grafitu.

2) Punkt 14.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
14.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Dostawa samochodu osobowo - dostawczego, NIE OTWIERAĆ przed dniem 28.03.2018
roku, godz. 09:15”.
2) Punkt 15. SIWZ otrzymuje brzmienie:
15.1. Oferty należy składać do dnia 28.03.2018 roku, do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (adres:
ul Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert
zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2018 roku, o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego.
.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 pzp informuje, iż dokona stosownych zmian w treści
ogłoszenia o zamówieniu.
Bartosz Kozłowski
Specjalista ds. zamówień publicznych

