FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ENTERPRISE DEVELOPMENT FOUNDATION
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, POLAND
tel. +48 87 565 13 86, e-mail: sme@frp.pl
www.frp.pl

Suwałki, dnia 29.09.2020
Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
Sygnatura postępowania: 2/FRP/PFRON/2020
Nr ogłoszenia w BZP: 589366-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.

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 bez bocznych listew ochronnych?
Zamawiający nie dopuści pojazdu bez bocznych listew ochronnych.
2. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez osłon nadkoli?
Zamawiający nie dopuści pojazdu bez osłon nadkoli.
3. Czy Zamawiający może doprecyzować co oznacza „zabezpieczenia drzwi przesuwanych”?
Pojazdy powinny posiadać drzwi przesuwne z system zabezpieczenia po ich otwarciu, który
będzie je blokować przed przypadkowym ponownym zamknięciem, a jednocześnie
umożliwiać ponowne ich zamknięcie dla osoby, która będzie znała system otwierania i
zamykania drzwi. Zamawiający przewiduje, iż jest to wyposażenie standardowe większości
mikrobusów, ale ze względu na fakt przewozu nimi osób niepełnosprawnych zostało to
podkreślone dla zapewnienia ich bezpieczeństwa.

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość dokonania przeglądu gwarancyjnego w punkcie
serwisowym oddalonym od siedziby Zamawiającego o 135 km?
Zamawiający dopuści możliwość dokonania przeglądu gwarancyjnego w punkcie serwisowym
oddalonym od siedziby Zamawiającego o 135 km.
5. Czy zamawiający dopuszcza pojazd z fotelem kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach oraz
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bez amortyzacji i regulacji kąta
poduszki siedzenia?
Zamawiający dopuści do postępowania pojazd z fotelem kierowcy z regulacją w 3
płaszczyznach oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bez amortyzacji i
regulacji kąta poduszki siedzenia.
6. Czy zamawiający dopuszcza pojazd z sufitem wyłożonym tapicerką miękką oraz ścianami
wyłożonymi materiałem z tworzywa sztucznego (plastik)?
Zamawiający dopuszcza pojazd z sufitem wyłożonym tapicerką miękką oraz ścianami
wyłożonymi materiałem z tworzywa sztucznego (plastik).
7. Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych?
Zamawiający dopuszcza brak wskaźnika zużycia klocków hamulcowych.
8. Co zamawiający rozumie poprzez zapis: włącznik główny instalacji elektrycznej? Całkowite
odłączenie instalacji elektrycznej pojazdu skutkować będzie wyświetleniem przez
komputer pojazdu szeregu błędów systemów i koniecznością każdorazowo wizyty w
autoryzowanym serwisie celem usunięcia tychże, jak i potrzebą ponownego kodowania np.
fabrycznego radia. Czy zamawiający dopuszcza pojazd nie wyposażony w główny włącznik
instalacji elektrycznej?
Zamawiający odstąpił od wymogu wyposażenia pojazdu w włącznik główny instalacji
elektrycznej.
9. Czy zamawiający dopuszcza brak wskaźnika klocków hamulcowych włącznika głównego
instalacji elektrycznej.
Zamawiający dopuszcza brak wskaźnika zużycia klocków hamulcowych. Zamawiający
odstąpił od wymogu wyposażenia pojazdu w włącznik główny instalacji elektrycznej.
10. Czy zamawiający dopuszcza polisę, która nie obejmuje zakresem ochrony szkód powstałych
w wyniku strajków, zamieszek, aktów terroru gdy zamawiający lub osoba uprawniona
do kierowania pojazdem w nich czynnie nie uczestniczył?
Towarzystwa Ubezpieczeniowe wykluczają ochronę ubezpieczeniową od takich ryzyk.
Zamawiający dopuszcza polisę, która nie obejmuje zakresem ochrony szkód powstałych w
wyniku strajków, zamieszek, aktów terroru gdy zamawiający lub osoba uprawniona do
kierowania pojazdem w nich czynnie nie uczestniczył?
11. Co zamawiający rozumie poprzez zapis: zakres terytorialny Polska + Europa. W
przypadku zawężenia zakresu ochrony dla któregokolwiek z krajów (szczególnie dla
ryzyk kradzieżowych), a w szczególności dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oferta
winna zawierać gwarancję rozszerzenia zakresu ochrony na czas wyjazdu wraz z
podaniem kosztu tego rozszerzenia?
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Rozszerzenie O.W.U. na powyższe kraje jest możliwe, obowiązuje ono jednak w całym
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Czy zamawiający dopuszcza polisę
obejmującą ochroną pojazd w w/w krajach w całym okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, na który polisa została zawarta?
Zamawiający dopuszcza przedstawienie ofert z zakresem zawężonym, jak i rozszerzonym,
które będzie obowiązywało w całym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający
dopuszcza polisę obejmującą ochroną pojazd w w/w krajach w całym okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, na który polisa została zawarta?

12. Co zamawiający rozumie poprzez zapis: holowanie pojazdu bez limitu kilometrów na
terenie Polski i z limitem minimum 700 km na terenie Europy do miejsca wskazanego
przez kierującego pojazdem?
Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje holowanie pojazdu do miejsca wskazanego przez
kierującego pojazdem w wyniku kolizji, w przypadku awarii auto będzie odholowane do
najbliższego A.S.O.
Czy zamawiający dopuszcza polisę z zapisem o holowanie pojazdu do miejsca wskazanego
przez kierującego pojazdem w wyniku kolizji a w przypadku awarii o holowaniu do
najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi?
Zamawiający zmienił zapisy w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza polisę
z zapisem o holowanie pojazdu do miejsca wskazanego przez kierującego pojazdem w wyniku
kolizji a w przypadku awarii o holowaniu do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi
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