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Katowice, dniai|. grudnia 2020

DO

WYKONAWCOW

dotyczy: Najem dhigoterminowy pojazdow:
- samochod typu BUS (1 szt.)
- samochod osobowy (1 szt.) (zamowienie nr 19/pn/2020)

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowieh publicznych zwanej dalej
„pzp", przekazuj^ Pahstwu tresc wnioskow o wyjasnienie tresci SIWZ - zapytan do SIWZ, jakie w dniu
09.12.2020 r. wplyn^ly w zwiqzku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie zamowienia
publicznego oraz udzielam wyjasnieh (odpowiedzi).

Wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ zostaly zlozone z zachowaniem terminu, o ktorym mowa w art. 38 ust.
1 pzp.

Zapvtanie nr 1

Czy Zamawiaj^cy z racji panuj^cej pandemii, okresu swi^teczno-noworocznego i ci?2dciej sytuacji
na rynku produkcyjnym, wyrazi zgod^ na podstawienie samochodu przedkontraktowego tej samej klasy
jesli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy produkcja pojazdu docelowego si? opo^i
Odpowiedz (wviasnieniel

Zamawiaj^cy nie wyraza na powyzsze zgody.

Zapvtanie nr 2

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod? na pojazd II segment D w ktorym pojemnosc silnika b?dzie nie mniejsza
niz 1490 cm3 ?

Odpowiedz (wyjasnienie)

Zamawiaj^cy wyraza zgod?, aby samochod osobowy segment D posiadal pojemnosc silnika nie mniejsz^
niz 1490 cm3. Stosowna zmiana (str. 3 formularza opis przedmiotu zamowienia) w zal^czeniu.

Oferty nalezy zlozyc przy uwzgl?dnieniu ww. zmiany.

Zapvtanie nr 3

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza pojazd II segment D w ktorym alarm niezamierzonego przekroczenia linii
b?dzie informowal u^kownika w formie wizualizacji na desce rozdzielczej i rownoczesnie saniochod
b?dzie automatyczriie korygowal tor jazdy ha wlasciwy po przekroczeniu linii na jezdni?

www.nfz.gov.pl
i Oddzi . Stanislaw

^32 735 1

j^utha 13> 40-844 Katowice
•etariat@nfz-katowice.pl



Odpowiedz (wviasnienie')

Zamawiajqcy wyraza na powyzsze zgod?.

Zapvtanie nr 4

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza pojazd I w segmencie Bus, o dhigosci min. 4900?
i

Odpowiedz (wviasnienie^

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody.

Dokonane niniejszym pismem zmiany tresci SIWZ nie powoduj^ zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu; nie wymagaj^ rowniez przedhizenia terminu skladania ofert.

Zmian dokonuje si^ na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (wyjasnienia), takze wprowadzone zmiany, stancwi^ czesc
SIWZ.

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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Nr zamowienia: 19/pn/2020 formularz opis przedmiotu zamowienia

STRONA 3 PO ZMIANIE

II.

Klasa samochod6w

wg. wielko^ci

I  •

Samochdd osobowy -
segment D

Ilo^d

samochoddw
Wymagania

Typ nadwozia:
Osobowy - hatchback, sedan, liftback
liczba miejsc siedz^cych - 5

Silnik:

Nap^d:

silnik benzynowy,
pojemno^d silnika nie mniejsza 1490 cm3,
moc CO najmniej 110 kW,
Srednie zu^cie energii - nie wi?ksze nii 9 1/lOOkm,
eniisja zanieczyszczen: tlenkdw azotu, cz^stek stalych oraz w?glowodor6w - musi
spelniad co najmniej wymagania normy EURO 6.2,

przedni nap?d,
skrzynia biegow: manualna/automatyczna min. sze^ciostopniowa

Wymiary:
Dhigo^d - min. 4760 mm
Szeroko^d - min. 1800 mm

Powierzchnia przestrzeni iadunkowej ze wszystkimi siedzeniami co najmniej 550 1

MINIMALNE WYMAGANE WYPOSAZENIE:

Wyposai:enie zapewniaj^ce bezpieczehstwo jazdy:
3-punktowe, bezwladnoSciowe pasy bezpieczehstwa przy wszystkich siedzeniach,
poduszki powietrzne bezpieczehstwa - kierowca i pasa^:er prz6d czolowe, i boczne,
podnszkipowietrzne bezpieczehstwa kurtynowe
zagtdwki z regulacj^ wysoko^ci,
sygnalizacja niezapiftych pas6w,
sygnalizacja niezamkni^tych drzwi,
automatyczne wl^czanie dwiatel, ̂wiatla w technologii LED/ Ksenon
reflektory przeciwmglowe z funkcjq do^wietlania zakr^tdw, ̂wiatla do jazdy dziennej
LED,
alarm niezamierzonego przekroczenia linii,

-  • system monitorowania ograniczeh pr^dkp^ci,
system automatycznego przel^czania ̂ wiatel samochodowych mijania i drogowych,

-  system odcinaj^cy doplyw paliwa przy zderzeniu
zestaw glo^nomdwi^cy z Bluetooth

Systemy zwi^kszaj^ce bezpieczehstwo i wspomagaj^ce prowadzenie pojazdu: co najmniej ABS
+ AFU(system wspomagania naglego haniowania), ESP +ASR(system kontroli torn jazdy),
Wyposazenie zapewniajqce funkcjonalno^d pojazdu:

wspomaganie ukladu kierowniczego,
koluihna kierownicza z regulacj^ wysoko^ci i gl^boko^ci, kierownica obszyta skdr^
lusterka zewn^trzne (ustawiane elektrycmie, podgrzewane i skladane),
szyby boczne przdd, tyl opuszczane elektrycznie, sekwencyjne _
szyby boczne w drugim rzfdzie przycieihnione,
wspomaganie ruszania na wzniesieniu,
czujnik zmierzchu, czujnik deszczu,
klimatyzacja automatyczna, min. dwustrefowa
instalacja do podl^czenia radia + radio z USB wraz z kpl. glo^nikdw, nawigacja z
aktualizacja map przez caly okres wynajmu,
system kontroli odst^pu podczas cofania - czujniki cofania przdd i tyl, kontrola
martwego pola oraz kamera cofania,
wy^wietlacz, ekran dotykowy-min 7"


