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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl : 14.03.2011 r.

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
       Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
       znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

TREŚĆ ZAPYTAŃ nr 1-2 z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
wraz ze ZMIANĄ SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”,
Zamawiający informuje, że wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące wyjaśnień treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuszcza bagażnik, w którym znajduje się koło zapasowe
pełnowymiarowe o pojemności 486 litrów?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza bagażnik o pojemności 486 litrów, w którym znajduje się koło
zapasowe pełnowymiarowe.

Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuszcza aby masa własna pojazdu wynosiła 1435 kg?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu o masie własnej pojazdu 1435 kg.

ZMIANA SIWZ Nr 1 z dnia 14.03.2011 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu
zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” .
W celu przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, dokonał w dniu 14.03.2011 r. zmiany zapisów SIWZ, w
zakresie pkt. 15.2 i 15.4 SIWZ oraz załączników nr 1 i nr 5 do SIWZ, a mianowicie:

1) pkt. 15.2 SIWZ  otrzymał brzmienie:
„ 15.2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2011 r. o godz.
12:00 „

2) pkt. 15.4 SIWZ otrzymał brzmienie:
„ 15.4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2011 r. godz
12:15 w siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala
Sztabowa ( parter). „

3) poz. 13 Tabeli w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniku
nr 1 do SIWZ, otrzymała brzmienie:

13. Pojemność bagażnika ( litry ) nie mniej niż 486 litrów
4) poz. 18 Tabeli w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniku

nr 1 do SIWZ, otrzymała brzmienie:
18. Masa własna pojazdu nie większa niż 1435 kg
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5) poz. 13 Tabeli w Charakterystyce przedmiotu oferowanego przez
Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, otrzymała brzmienie :

13. Pojemność bagażnika:
nie mniej niż 486 litrów ……………….litrów

6) poz. 18 Tabeli w Charakterystyce przedmiotu oferowanego przez
Wykonawcę otrzymała brzmienie :

18. Masa własna pojazdu nie większa niż
1435 kg ……………….. kg

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
Dokonana zmiana SIWZ nr 1 z dnia 14.03.2011 r. jest wiążąca dla wykonawców.

Gdynia, dnia 14.03.2011 r.                                                                      DYREKTOR
                                                                                                                         /-/
                                                                                                                Marek Długosz


