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STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

      Wyjaśnienie pytań 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych samochodów:  
Część nr I: Samochód dostawczy typu furgon 
Część nr II: Samochód dostawczy typu kombivan”. 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania 
dotyczące treści siwz.  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:  

   CZĘŚĆ I 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści samochód z czujnikami parkowania tylko z tyłu? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
NIE,  Zamawiający nie dopuści samochodu z czujnikami parkowania tylko z tyłu. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści naklejkę zamiast tabliczki informacyjnej? Tabliczka 
jest naniesiona w sposób trwały. Jest to element, który ciężko ściągnąć a w 
przypadku próby jej usunięci rozrywa się uniemożliwiając ponowne jej naklejenie. 
W przypadku zniszczenia naklejki po zamówieniu w serwisie dealera otrzymuje 
się nową naklejkę. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
TAK, Zamawiający dopuszcza naklejkę zamiast tabliczki informacyjnej. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści samochód z gwarancja na perforację 60 miesięcy? 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 
  NIE, Zamawiający nie dopuści samochodu z gwarancją na perforację 60    

miesięcy. 
 
  CZĘŚĆ II 

Pytanie nr 1: 
  Czy Zamawiający dopuści samochód z klapą zamiast dwuskrzydłowych drzwi? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
NIE, Zamawiający nie dopuści samochodu z klapą zamiast dwuskrzydłowych 
drzwi. 

Pytanie nr 2: 
  Czy Zamawiający dopuści samochód w kolorze szarym? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
NIE, Zamawiający nie dopuści samochodu w kolorze szarym. 

Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści naklejkę zamiast tabliczki informacyjnej? Tabliczka 
jest naniesiona w sposób trwały. Jest to element, który ciężko ściągnąć a w 
przypadku próby jej usunięci rozrywa się uniemożliwiając ponowne jej naklejenie. 
W przypadku zniszczenia naklejki po zamówieniu w serwisie dealera otrzymuje 
się nową naklejkę. 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
TAK, Zamawiający dopuszcza naklejkę zamiast tabliczki informacyjnej. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści samochód z gwarancja na podzespoły mechaniczne i 
elektroniczne 24 miesiące? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
NIE, Zamawiający nie dopuści samochodu z gwarancją na podzespoły 
mechaniczne i elektroniczne 24 miesiące. 

Pytanie nr 5: 
  Proszę o podanie szacunkowego rocznego przebiegu samochodu. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Roczny szacunkowy przebieg samochodu to ok. 15 000 km. 
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