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.,Dostarva samoclrodu cięzarowego'' ogłoszonego
Specyfikacja lstotnych Warunków Zamowięnta
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W podpunkcie nr' 6 Zanalviający podaje, iZ.. ,,samochód wyposazony rł, łrinimum drt,ie
poduszki powietrzne''. .W. 

zv,lięku z tym Wykorrawc a zadajl p1.tanie czy Zamawrający
dopuści pojazd wyposazony rł, jedna poduszkę porł,ietrzną?
W podpunkcie nr. 21 Zanawiający q,j'6aga paranetnt: ,, grvarancja na silnik, części
nrechaniczne, elektryczne, hydraulic zne o|azelenrenty *1,po,u'.,,iabez limitu kilometrÓw -
na okres min' 36 miesięcy od daty podpisania przezuporvaznionyclr przedstawicieli stron bez
zastrzezen protokołu odbioru''. W związku ztym W1,korrawcazadaj€pytanie czy
Zamalviający dopuśc'i pojazd o gwarancji zgodriej zpowyŻszymi rł,arunkami, jednakŹe
w w1,miarze 24 miesięcy?
Wykonawca zadaje py.tarrie czy Zamawiający dopuści pojazd' wyposazony bliź:niacze koła
tylnej osi?
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Zamawiający:
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

doL postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego na dostawę samochodu cięiarowego

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sprawie Nr 7/2011

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 8 |istopada 2o11r., doręczony W dniu
9 listopada 2011r., dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w sprawie Nr 712011 na dostawę samochodu ciężarowego, zamawiający, na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r' Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z2o10r. Nr 113,
poz, 759 - tekst jedno|ity z poźn. zm.) wyjaśnia, Że szczegołowy opis przedmiot zamowienia
pub|icznego, w tym Wymagane przez zamawiającego parametry techniczno-eksp|oatacyjne
samochodu oraz Wyposaienie, jak rowniez uprawnienia wynikające z gwarancji udzie|onej pzez
producenta, okreś|a załącznik do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w sprawie
Nr 7/201 1, dostępny na stronie internetowej zamawiającego.

W Świetle treści w|w załącznika zamawiający nie dopuszcza samochodu wyposazonego
w jedną poduszkę powietrzną jak rownież samochodu objętego gwarancja producenta przez
okres krótszy niz :

36 miesięcy na niezawodną pracę siInika, części mechanicznych, e|ektrycznych
i hydrau|icznych oraz pozostałe elementy wyposazenia, bez |imitu kilometrow ; okres
gwarancji |iczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu pzekazania samochodu,
60 miesięcy na peńorację b|ach nadwozia, bez |imitu kilometrów ; okres gwarancji |iczony
jest od dnia podpisania przez strony protokołu pzekazania samochodu'

JednoczeŚnie zamawiający wyjaśnia, ze w/w opis przedmiotu zamówienia nie okreś|a
dopuszcza|nej i|ości koł na jednej osi, umoż|iwiając tym samym dostarczenie samochodu
Wyposazonego W koła b|izniacze na osi ty|nej.

Zgodnie z aft. 38 ust' 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÓwień publicznych, treŚć
zapytania wykonawcy Wraz z niniejszym wyjaśnieniem zamawiajqcy przekazuje wykonawcom, ktÓrym
przekazał specyfikację istotnych warunkÓw zamÓwienia, bez ujawnienia Źrodła zapytania, oraz zamieszcza
na stronie internetowei.
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