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DPS.A.271.2.2020

Kock, dnia 20 sierpnia 2020 r'

Dotycry: Zakup noril€o samochodu osobowego, typu mikrobus, do przewozu os6b

niepehosprawnych dla I)omu Pomocy Spolecznej w Koclm'

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

l. W dniu 20 sierpnia 2020 roku w Domu Pomocy Spolecznej w Kocku o godz.

I 1.00 nast4Pilo otwarcie ofert.

2. BezpoSrednio przed otwarciem ofert zamawiaj4cy podal kwotg jak4 zatnierza

przeznaczy6 na finansowanie zam6wienia w wysokoSci 149 585'00 zl brutto.

3. WplynqlY 2 ofertY.

Dzialaj4cna podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia29 stycznia2}}4 t. Prawo

zam6wieri publicznych (Dz. lJ. 22019 r.wz. 1843, oraz2020 r. poz. 1086 2p62. nrt")

przedstawiamy informacj e otwartych ofert:

1) REN CAR Sp. z o.o. ut. Gliwicka 190, 44-207 Rybnik, brutto: 166 050'00 zl, okres

gwarancji 36 miesigcY;

Z) ITS System Sp. z o. o. ul. E. Kwiatkowskiego 22 55-0ll Siechnice, brutto:
148 830,00 zl, okres gwarancji 36 miesigcy;

Pytania I

Pytanie nr 1: Czy zarnawiaj4cy dopuSci do postgpowania samoch6d bez elektrycznego

skladania lusterek?

Odp. Zamawiaj4cy nie dopuSci do postgpowania samochodu bez elektrycznego skladania

lusterek.

pytanie nr 23Czy zarnawiajqcy dopu3ci do postgpowania samoch6d z wysokoSci1przedziaNt

pasaZerskiego wynosz4c4 1300 mm?

Odp. Zamawiaj4cy nie dopuSci do postgpowania samochodu z wysokoSci4 przedziaNu

pasarZerskiego wynosz4c4 1300 mm.

Pytanie nr 3: Czy zanawiaj4cy zgodzi sig na zmiang terminu dostawy pojazdu do korica

listopada 2020?

Odp. Zamawiaj4cy nie wyraZa zgody na zmiang terminu dostawy pojazdu do korica listopada

2020.



P5rtanie nr 4: Proszg o wyjaSnienie nastgpuj4cego zapisu: ,,Podlogowe szpy zrrzr.pwG

montowane wzdluinie do mocowania jednego w6zka inwalidzkiego w tylnej cz$i
pasazerskiej (za Ill rzgdem siedzef) umo2liwiaj4ce mocowanie w6zka na przestzcoi o dugo&i
min.l500 mm." Mocowanie w6zka inwalidzkiego mo2liwe jest zamiennie za jeden z fotoli z III ragdu

siedzeri. Ponadto okreslone przez Paristwa wymiary pojazdu wskazuj4 na auto, lct6rc zr IU rredcm

siedzef ma przestrzeri o dlugo6ci ok l,l m.

Odp. Mocowanie w6zka inwalidzkiego nale2y wykona6 zamiennie za jednym z fotcli z Itr rz4du

siedzefi.

Pytania 2

P5rtanie nr 1: Czy zamawiaj4cy akceptuje kolor srebrny metalik?

Odp. Zamawiajqcy akceptuje kolor srebrny metalik.

Pytanie nr 2z Czy zamawiaj4cy dopuSci pojazdna felgach aluminiowych?

Odp. Zamawiaj4cy nie dopuSci pojazdu na felgach aluminiowych.

P5rtanie nr 3: Czy zamawnjqcy dopuSci pojazdzkanapqtrzyosobow4 w III rz$zie sicdzeli?

Odp. Zamawiaj4cy nie dopuSci pojazdu zkanapqtrzyosobow4 w III rzgdzie siedze6.

P5rtanie nr 4z Czy zarnawiajqcy dopuSci pojazdz lusterkami skladanymi rgcznie?

Odp. Zamawiaj4cy nie dopuSci pojazdu z lusterkami skladanymi rgcznie.

pSrtrnie nr 5: Czy je1eli w poje1dzie znajduje sig klimatyzacia z funkcjq gr7:ruia przesfzcni

pasazenkiej, to Zamawiajqcy wymaga nagrzewnica?

Odp. Zamawiajqcy w takim przypadku wymaga nagrzewnica'

p5rtanie nr 6z Czy Zamawiaj4cy dopuSci system grzybkowy mocowania w6zka inwalidzkicgo?

Jest to system atestowany i dopuszczony do uZytku w UE'

Odp. Zamawiajqcy nie dopuSci systemu grzybkowego mocowania w6zka inrralidz.kicgo.
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