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WYJAŚNlENlE l ZMIANA TREŚcl sWZ

Dz ała]ac ll opaTc u O alI 284 !Si 2 !]Sta,,,/|Zcna ]'] liżeśnla20]9 r - PIa\,Ą/O Zamó\i/ień pt]blCznyclr (DZ U

loz 2019zpóźn. Zn jZ,,,iane] Cla e] pzp Za a\łla]ary pżekazu]e p0| że] treść Zapytań które Wp]ynęły do

Zama,/r'la]ącego ulaz Z !,,lyjaśn e| am ,

|JE!r9 l]! l
1 CZ,| zania|łia]ąCI rlaDLisZCZa Zaat'ercWa|]ie karnety Wspanagaja,Cei park)Wanie tylko Z tyłu Ipraducent

pojazdLl ile pLzęll/icl]ie apc]j kanęly z przadu) ? A,.1!c będzie posiada1o Czu]nlkj parkawania Z plzadu

!łięa pOli,,rlrr i0 łj/eil/łinawaC ploblen z parkavlaniem przoden

Wyjaśnienie W odpowiedzi na pytanie nl 1|

ii !L]|k.e 2,1 iabe Zam eszczcle] iiSZ.ZegółO!,yn]opSepzednOt!zamóWenaizałapz|klltldoS\,łZ)

Zan]a\,/ a]aly u_/skaZał że ,,,/śiód n]Lnimalne!]o WyposażeI a Zama\! anegO poiazdu Wyn,]a9a ,Kamera

,r'/spc a!aiąca parkon]a| e tyłem przodem RóWnocześn -" Zamaw aiący Wymagał czlin]kó\Ąi parkowan a

![eclcl ty n),ch (pkt 23 !,^,, 1abel) /\iobec ]ed|ak pozyskanych infon]aci o lrudnoścach żWąZanych

ż ",",jl]]i]sażel em n eitórycll p.]]azdÓ!r' ri pżedn ą kamele \^]Spon]aga]ąca palkQ!4jan e olaz ma]ąc na uwadZe

]e pa,ko,/lan -. |lZcdem Ze lłZ! edL] |a dL.]że p Zeszk e| e przednlej cZęśCl pO]azdlr może bVC W Wyslarcżajacy

sposób |spiawnane czuj|ikam parko!,/an a, Zama,/r' ajac\r Zdecydował o Zn,] anje SWZ W Zakresie opisu

lzedmiolu Zan]óWienja - 24 urw tabej Po Zrr]ian]

4]ił!r]]!s! pa]qzd!] !!9_[]!!ąl! D!!!!! kan]erę \lspomaqa aca parko\r'Janie tvłem Tym samym



Zamawiający reżygnL]ie Z Wymog!, by poiazd mlsał być r,lvposażony \,] kan]ele p,Zedną (,,,",spoma!a]a!ą

parkolłanje przoden,]) przy Cżyt| n e Zm enia !/ymOgóV/ dotyczących cż!]n kó\,/ parko\,r'aI a

W Z\,,] ażku Z powyższy|r, pO zm anie SWZ Zama!/ a]ący dopuszcza roz\liażan e o ktorym mO,,/a,ł pylal L]

pvtanie nr 2i

2 Czy zanawiający dapuszcza rażprcWadzel]ie naf,/iewł k]i atyzacjj da plŻ9sł7enr /adullłolve] iialN

gdzie Zwierzęta) spad nóg pasażera ? Takie laz,,,Jiązanie zasl]sa|ir'ane jęst W aheenle !lzywal1|,n]

przez Pańslwa aucie mark| Fald ?

Wyjaśnienie W odpowiedzi na pytanie nr 2i

ZaBraW a]ący n]e dopuSZcZa rcZ\ł ażan a poIega]ącegO na lOZplo!r'adZen ! na,l, e,,l]! k n]atyzac] do

pżestrżen ]adunkowej łtan] gdZje Z,,,/ erżęta) Spod nóg pasazela, RoZrr']ażan]e ta\e ]est ,ł !ceie

Zamawia]ącegO niewystarczajalQ efekt!,łne d3 chłodZena !.!żewan a pżesiźen| ,,./ ktore] !żel4,Ożone Sa

ZWelzeta Przy ZaStoSO\łanlL.] taklegO rczwia.Zan a do prżeSilzen ]adLrnkO,rLe] tlafa l/ko cżęśc OgrżaIe9!,] i

chłodZonego pO1,,/ elrza pOZoStai/ a]ac mOZ jWOśc legulO,łan a lempelal!l! t/ !rzestlZen łail Iko.,Je] ,,/r' (tr|e

przewożone sąz\Ąijelzeta bardzo ogran czona

ZarnaW ający Z!r'laca !\,lagę źe W punkcle 3.5 t d tabe i ZamieSZCZOne] !/ SZCZegOłO!,iym cp SLe przed|] Oi!

ZanóWlena (żalączn k nl ] do s\łZ) Zalialł !\ryn]óg by pżeStrze],l transpOrtoi,]a była k imaiyzo\,,iana

nlezaLezne od k n,]atyzacj pEestrzen da k elo,,,/cy pasażerćl^r !Ąj ś,ł -.te iak sfol ulo,ila|egc !!lmo!l //

Zakles]e którego Zamalr a]ący ne dokonL]]e Zman Tozr'/]a7an € p0 e!a]ace na rozpro,,/adzen L] na,,,/ e!,/U

k imalyza0j do plzestrzen! ładunkowej (lam gdże Zwjeźętal spoc nog pasażera pozosta]e n ezgoclne ż

warunkam zamówen a,

Na malginese Zama,ł a]acy r'/skazu]e. że k\łest klmatyżac] d0ty.ży lóun]eż koe]ne pytane (0żnacżOne nr

5 ponLżej) W odpowledz na które. Za\,/afie ZOSiały kO e]ne ,,/!]aśn en a Zamaił aia!""!]O

Pvtanie nr 3

3. czy zamawia]ący dapuszcza brak kamery p!:Zedniej W pojeżdżie pajazd WvposażOny będzie

kanere cafana oraz czujniki parkawana z pżadu i lyłL] pa]a u?

Wyjaśnienie W odpowiedżi na pytanie nr 3|

Zan]aW]ający odsy]a do Wyiaśn eń udZ e onyctr powyzej !V żakIeS e pyianla nr ]

W ZW]ąZku ze Zn]ianą SWZ Zarnawa]ący doplsżcża roZWażan e 0którym m0!,/a J-, pytanU

Pvtanie nr 4



4. CZ, zanaW]aia.C,)/ qoDuszcza z Qcii rla prcblemy prcdukcyjne

!ailde/nia coIid i,!/d/łZeille .żas! doslaWy pajaz(lu do 3a/11/2a21?

Wyjaśnienie W odpowjedzi na pytanie nr 4|

mpońera spawadawane m.in

żde.Vdovjal 0 Zmane S',łZ W Zakles e teminu

o termlnu d 30 09 202], Zamaw

Ia 30 11 2021 stosol{rra Zm ana ZOstala WproWadZOna d0 dokume|tó\Ą/ ZamóWen a

Py!ą!c !I§
5. czy zanawjajac| dopuszcza klinatyzację jagrzewanie w p,Jjeżdzie razwiązane p]p|zez razbudawę

lliijalyzacii o dllig] lalol,,,illk l,1, plzesirzeill ładuDkowej zamjast przestrzeń lranspańawa

tl]nlai|Za,lr'ara iiezależne ad ilrnai|Zacji przesIrzeni dla kierawcy i pasażeróW"?

Wylaslienie W odoow edz; na pytanie nl5|

',Ą1 pL]|kae 35 t .,d tabe j Zan] eszczone] !r SżcZegółOWym opse przedmiotu ZamóWienia (Za|ącznik nr ] do

Sii\]Z] Zainavj;a]a.y Zallai ,,,/yrió! l]y pźeSt|Zeii 1lanSpOńOWa była k matyZOWana nieZależne od klimaiyzac i

!źestTZeni da ke]c,,",c,/ pasaZel0l/ ZanaW]ający Wyn]aga Zatem, by k matyzowan e (chłOdZen e i

ogtzevlan e) przestże| ładuIko,!e] odby,"ĄałO Slę niezależnle od klmalyzo,,!an]a ichłOdZe|la ogrzewan a)

kab ly pasażelsk e] Niezbedne da Zamawiaiącego ]esi to, by W przestze|i ładunkowej moziwe było

elel,i,/u|e utzymy\,/anLe Zadane iemperatL]ly bez \,,rzg ędL] na t0. jaka. ten]pelaturę ustawiono dja kabiny

pasażerske] Jak !,lskazano ll /iy]aśn eni3ch Clo pyia|a nl 2 pa\Nyzę), rcZwiąza a poegające ]edyne na

doplo,1a(lzen ! |arr' e],r'/! Z pTzestlzen pasazelsk]ej dO pżestżen ładunko\,Ve] są !,/ ocenle Zama!,i aja.cego

n 9,,/ystalcza]a.co efeklyw|e PlcWadZ 10 ]edyne do rOZdZeena pol etza n]a]ącego chłodzć i oglze\^]ac

i3b]ne pasaż€.Ska róWil eZ na przestlzeń ladLrnkO\Ą/ą ia ]edIak ]est Zbyl duZa by takie rOZ!V ąZan e spe]n ałO

o.Zek,,,/al a Zanalr'a]i.egO aO dO eiekt!!,/|oścj c'nłOdZena i ogrżewan a przestrzenj ladu!koV/ej pOnadlo nje

Zape,,Jn a l ezależ|e le_qU,a.i chiodZerr a l 0grze!,,,ania plzes!źeni ładu!]ko!l/e].

Zama,,/ ?]a!y pozosiaLlla .łęc r,,y'mó! Za,,,ail W 9u|kce 35 t d tabel Zamjeszczonej !T szczegółowym

oplse p,Zedn] OtL] Za óWena izaialznlk .ll ] do S\łZ) !,/ niezm eniollei folme Jeże jednak tozbudowa

tLnatyzac]i o dlt]g parOWnk dOplo\,]adż do tego Ze plzeslrzeń tlanSpońowa k matyzowana będzie

lezalez|e !d l matvza. prżeslzen da k ero,,,lc7 pasażeló!r' czy bedz]e możlWe neżaeżne Od

pl7est]że| pasażerskl0] cil0dze|e ] !glzelTa|,e d! Zadane] tempelatury przestrżen] ładunkowe] tO, jak

,,,yrrika Z tleśc s'!li Z taI e l0Zł ąZan e odpor, ada T /}lll09on] Zamai( a]ącegO

ll Z]\1|ANA TREŚcl sWZ

DZała]ącWOpa,CL Oad 286lst 1pzp,Zanav/a]ąCy |formuje Zeżn]!ane uległy nasięp!]ące Zapisy sWZ



Zmiana nr 1 (W związku z Wiaśnieniem nr 1 i 3):

załącznik W 1do sWż {szczegółowy opis przedmiotu zamóWienia) - pkt 24 tabeli;

a) byłO Kamera Wspomagaiąca palkowa| e tyłem plZoden]

b) je§tI Karnera Wspon]a9a]ąca palkowan e ty]em

Pkt lV sWZI

a) było: ZamóWien e będzie reai Zowaie W term I e OCl dn a Zarli arc a umowy dO dn a 30 09.202] rckL],

b) jest: ZamóWien e będzie rea]izowane W tern]inie od d| a Zawarcia umor,Vy do.I| a 30.]1,2021 rokL]

Zalącznik nr 2 do sWZ (projekt umowy) - §2 ust, 2:

a) było: Wykonawca dostalczy POiazc] dO scl]roniska dO dn]a 30 Vłżesn a 2021 roKu

b) jest: Wykonawca doslalczy Po]azcl c]o Schlo| Ska c]c dr] a 3c stopacla 202] roku

UWAGAI

J,dno",śnia Z..,*j.iu.u inforrui", ż" .r'uni. uIao. r.,.in .u'ud.n'u i o'*ur.i. of.n, 
'o*'",r'nskładania ofeń toi 16.04,2021 qodzina| 11i00, natomiast termin otwarcia ofeń to: 16,04,2021 qodzina:

12 |00,

Wobec powyźszego, SWZw pkt lX12 Zd, 1nada]esię brzm]en e: Telł'lin s]rlacania ctert Upi],,!,!

1ij.04,2021 l.]ku o godżiIie ii|00", n.]tL-.n] ast SLłl .r p.Ll1 ]1,] otl..j,llLr e D.żli _ri.;

,,otwarcie ofert nastąpi w dniu 16,04,2021, l,, o 8oc]żinie ,2:c0,''

K ERoWi. l.
DLA BEZD

iaśnieniem nr 4)|


