
Rabczańska Spółdzielnia Socjalna                                                               Rabka-Zdrój 2.07.2013 r
„Dziewięćsił”
34-700 Rabka-Zdrój, Aleja Jordana 3

                                                                                Wykonawcy ubiegający się
                                                                                o udzielenie zamówienia

Dotyczy:
Dostawa pojazdu specjalistycznego wielofunkcyjnego z osprzętem dla Rabczańskiej Spółdzielni 
Socjalnej „Dziewięćsił”

W związku z zapytaniem w sprawie dostawy określonej w  SIWZ  RSS-I-1/2013, Zamawiający 
wyjaśnia:

Pytanie 1
Czy Zamawiającydopuszcza aby oferowany pojazd posiadał niżej wymienione wymiary?
Długość – 2750 mm, szerokość 1090 mm.

Odpowiedź na pytanie 1 -  Zgodnie z SIWZ RSS-I-1/2013

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza aby pojazd ważył 1190 kg?

Odpowiedź na pytanie 2 -  Zgodnie z SIZW RSS-I-1/2013

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza aby szerokość zamiatania wynosiła 2000 mm?

Odpowiedź na pytanie 3  – Tak , Zamawiający dopuszcza szerokość zamiatania 2000 mm.

Pytanie 4
Czy zamawiający dopuszcza zbiornik wody o pjemności 70 litrów ?

Odpowiedź na pytanie 4 – Zgodnie z SIZW RSS-I-1/2013

Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza aby proponowany pojazd nie wymagał rejestracji, gdyż należy do 
grupy pojazdów wolnobieżnych?

Odpowiedź na pytanie 5 – Tak – zgodnie z aktualnymi przpisami dotyczącymi ruchu drogowego.



Zgodnie z SIWZ-RSS-I-1/2013

§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.

– Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były opatrzone numerem 

sprawy: RSS-I-1/2013

Termin składania zapytań upłynął 30.06.2013 o godz. 24:00.

Rabka-Zdrój 02.07. 2013 r.                                                                    Prezes 

                                                                                                        Krzysztof Kowalcze


