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Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w
Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, dwóch mikrobusów 9-cio osobowych w
ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu:
„Likwidacja barier transportowych wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata
Kazimierza Hamerszmita w Filipowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” w obszarze D”.””
Wyjaśnienia treści Ogłoszenia / Opisu Przedmiotu Zamówienia
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach przekazuje odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły
do przedmiotowego postępowania.

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd z klimatyzacją dwustrefową w pierwszym rzędzie i
oddzielnym ogrzewaniem/chłodzeniem w tylnej części pojazdu za pomocą drugiego
wymiennika ciepła i parownika?
Zamawiający określił, iż pojazd powinien być wyposażony w klimatyzację manualną lub
automatyczną 3 strefową. Zamawiający dopuści pojazd z klimatyzacją dwustrefową w
pierwszym rzędzie i oddzielnym ogrzewaniem/chłodzeniem w tylnej części pojazdu za
pomocą drugiego wymiennika ciepła i parownika, pod warunkiem, iż zaproponowane
rozwiązanie będzie atestowane przez producenta pojazdu, jako rozwiązanie indywidualne.
Nie dopuszcza się przeróbek pojazdu w tym zakresie przez Dostawcę pojazdu.
2. Mając na uwadze występującą obecnie na świecie pandemię koronawirusa (COVID-19),
oraz związane z tym wydarzeniem okoliczności o charakterze siły wyższej (np. ograniczenie
produkcji, opóźnienia w międzynarodowym łańcuchu dostaw, ograniczenie czasu pracy w
biurach), przedmiotowy cykl produkcji obarczony jest ryzykiem, głównie w obszarze
czasowym. W związku z powyższym proszę o wydłużenie wymaganego terminu dostawy
pojazdu do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie przewiduje możliwości
wydłużenia wymaganego terminu dostawy pojazdu powyżej 70 dni, ze względu na podpisaną
umowę o dofinansowanie projektu i obowiązujące w niej terminy.
3. Proszę o dokładniejsze opisanie – włącznika głównego instalacji elektrycznej.
Pojazdy powinny być tak zbudowane, wyposażone i utrzymane, aby instalacja elektryczna
była wyposażona w umieszczony w łatwo dostępnym miejscu wyłącznik (przy kabinie
kierowcy), umożliwiający odłączenie akumulatora od zasadniczej instalacji elektrycznej bez
użycia narzędzi. Zastosowanie głównego włącznika instalacji elektrycznej powinno umożliwić
odcięcie całego zasilania pojazdu. Dopuszcza się zastosowanie włącznika głównego instalacji
elektrycznej jednopunktowego – zamontowanego bezpośrednio przy akumulatorze
pojazdów.
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód wyposażony w tylne tarcze
hamulcowe tarczowe nie wentylowane?
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby samochody były
wyposażone w hamulce tarczowe wentylowane zarówno z przodu i tyłu pojazdów.
5. Czy Zamawiający dopuście do postępowania samochód z mocowaniem foteli punktowym?
(bez szyn)
Zamawiający dopuści do postępowania samochód z mocowaniem foteli punktowym (bez
szyn). Zamawiającemu zależy natomiast aby fotele miały możliwość szybkiego i
bezproblemowego demontażu.
6. Proszę o określenie czy Zamawiający żąda wyposażenia samochodu wyposażonego w
dodatkowy wysuwany stopień boczny. Zamawiający opisał oświetlenie stopnia bocznego
nie opisując samego stopnia.
Zamawiający nie wymaga wyposażenia pojazdów w dodatkowy wysuwany stopień boczny.
Zmodyfikowano Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczący wymogu oświetlenia przy stopniu
bocznym – wejściowym.
7. Czy Zamawiający dopuszcza regulację kierownicy w jednej płaszczyźnie (góra, dół)?
Zamawiający dopuszcza regulację kierownicy w jednej płaszczyźnie (góra, dół) – w Opisie
Przedmiotu Zamówienia wprowadzono modyfikację.
8. Czy Zamawiający dopuszcza auta bez blokady koła kierownicy?
Zamawiający dopuści auta bez blokady koła kierownicy.
9. Czy Zamawiający dopuszcza brak dodatkowego złącza rozruchowego jeśli akumulator jest
łatwo dostępny?
Zamawiający dopuszcza brak dodatkowego złącza rozruchowego jeśli akumulator jest łatwo
dostępny.
10. Czy Zamawiający dopuszcza brak wskaźnika zużycia klocków hamulcowych?
Ze względu na to, iż zamawiane pojazdy będą dosyć mocno eksploatowane, Zamawiający nie
dopuszcza możliwości braku wyposażenia pojazdów we wskaźnik zużycia klocków
hamulcowych.
11. Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację dwu strefową manualną?
Zamawiający wymaga klimatyzacji manualnej lub automatycznej 3 strefowej. Nie dopuszcza
klimatyzacji tylko dwustrefowej.
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