Poznań, dnia 26 czerwca 2018 roku
Zamawiający: Ogród Zoologiczny
Numer sprawy: SAT/271/28/2018
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa samochodu 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 18 czerwca 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:
Pisząc furgon czy dopuszczacie państwo samochód z izitermą ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza samochód z izitermą.
Pytanie nr 2:
Czy dopuszczają Państwo samochód z pojemnością silnika 1997 cm3?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza silnik o pojemność 1980 – 3000 cm3. Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ.
Pytanie nr 3:
Czy dopuszczacie Państwo zbiornik o pojemności 70 litrów?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający wymaga, aby zbiornik na paliwo miał co najmniej 80 litrów pojemności.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę furgonu z zabudową izotermiczną o wymiarach innych niż podanych w pkt 3.2
SIWZ do ww. zamówienia. Chodzi w szczególności o parametr szerokość wewnętrzna: min 2,1 m. Z mojej wiedzy
wynika iż żaden furgon dostępny na rynku nie spełnia ww. parametru.

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wymiarów innych niż podanych w pkt. 3.2. SIWZ.
Pytanie nr 5:
Czy podane w pkt 3.2 SIWZ wymiary wewnętrzne, tj. długość minimum 4,1 m, szerokość minimum 2,1 m, wysokość
minimum 2,1 m dotyczą pojazdu po czy przed zabudową izotermiczną?
Odpowiedź:
Podane wymiary dotyczą pojazdu po zabudowie izotermicznej.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę furgonu nie posiadającego wyposażenia wyszczególnionego w pkt. 3.2 SIWZ do
zamówienia, tj. automatycznych świateł i czujników deszcz.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wykreśli wymóg posiadania automatycznych świateł i czujników deszczu, dokonując stosownych
zmian w SIWZ.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu jako podwozie z zabudową izotermiczną?
Wymagane wymiary wewnętrzne sugerują, że powinno to być podwozie z zabudową, natomiast wymóg przesuwnych
drzwi z prawej strony pojazdu wskazuje na pojazd typu furgon.
Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z treścią SIWZ, dopuszcza podwozie z zabudową, o ile pojazd ten spełnia pozostałe wymogi
określone w SIWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 pzp dokonuje zmiany w SIWZ w następującym zakresie:
1) Punkt 3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego typu furgon izotermiczny.
Pojazd musi dysponować zabudową wykonaną przez podmiot dysponujący autoryzacją lub certyfikatem producenta
danego pojazdu i być objęty gwarancją producenta albo dysponować zabudową fabrycznie wykonaną przez producenta.
Wymiary wewnętrzne:
- długość minimum 4,1 m,
- szerokość minimum 2,1 m
- wysokość minimum 2,1 m.

Rok produkcji 2017 lub 2018, pojazd fabrycznie nowy.
Silnik : diesel, pojemność od 1980 cm3 do 3000 cm3, norma spalania Euro 6.
Ciężar całkowity do 3.5 tony, ładowność 800 - 1400 kg.
Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa.
Przesuwane drzwi z prawej strony pojazdu, ścianka bez okna oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego.
Wymiary:
a) wysokość tylnego otworu załadunkowego od 2000 mm,
b) szerokość tylnego otworu załadunkowego od 1520 mm,
c) wysokość bocznego otworu załadunkowego od 1770 mm,
d) szerokość bocznego otwory załadunkowego od 1200 mm,
e) wysokość podłogi od jezdni od 565 mm do 900 mm.
W całym okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami
producenta.
Wyposażenie :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył , góra-dół , pochylenie oparcia),
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy,
Podwójne siedzenie pasażera,
Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza,
Klimatyzacja,
Kąt otwarcia tylnych drzwi co najmniej 250 stopni,
Zbiornik paliwa minimum 80 litrów,
Pełnowymiarowe koło zapasowe,
Kołpaki na kołach,
Filtr przeciwpyłowy,
Radio z bluetooth i USB z wyświetlaczem, język wyświetlacza polski, głośniki min 15 W,
System stabilizacji toru jazdy ESP,
Zamek centralny z 2-funkcyjnym kluczykiem do selektywnego zamykania drzwi,
Gniazdo 12 V w kokpicie,
Światła do jazdy dziennej,
Reflektory przeciwmgielne,
Nawigacja (przenośna lub zabudowana), język wyświetlacza polski,
Półka na dokumenty na górze kokpitu, schowki, uchwyty na kubki kierowcy i pasażera,
Webasto - ogrzewanie postojowe,
Hak,
Oświetlenie.

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 dostawczego, NIE OTWIERAĆ przed dniem 29.06.2018 roku,
godz. 09:15”.

3) Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:
15.1. Oferty należy składać do dnia 29.06.2018 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 29.06.2018 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

