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Warszawa, dnia 10. 07. 2019 r. 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego        

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dziewięciu samochodów osobowych; 

nr sprawy 28/2019/ZP. 
 

 

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie  

art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych               

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwaną dalej Ustawą, wyjaśniam: 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samochodów wyposażonych            

w system multimedialny z Bluetooth, Audio Streaming, 2 gniazda USB, bez czytnika kart 

SD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści samochód z pojemnością bagażnika 487 l.? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany tego parametru w pkt nr 7 Załącznika nr 2 do SIWZ                        

w wyjaśnieniach z dnia 19. 06. 2019 r. Minimalna pojemność jakiej wymaga Zamawiający 

do zaoferowania to 458 l. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści samochód z dojazdowym kołem zapasowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści tapicerkę półskórzaną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści samochód bez wejścia SD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy wyposażone w koło zapasowe dojazdowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wymaga lusterek składanych elektrycznie czy dopuści lusterka 

składane ręcznie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pkt nr 20 Załącznika nr 2 do SIWZ oczekuje zaoferowania lusterek 

zewnętrznych elektrycznie regulowanych i podgrzewanych. Zamawiający nie określił 

sposobu składania lusterek zewnętrznych, tym samym dopuszcza do zaoferowania 

samochody z lusterkami składanymi elektrycznie jak i składanymi ręcznie. 

 

Pytanie: 

Jakiego rodzaju wizualizacji do czujników parkowania oczekuje Zamawiający? Czy 

chodzi o wskaźnik kolorystyczny czy o kamerę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pkt nr 33 Załącznika nr 2 do SIWZ nie określił rodzaju wizualizacji 

na wyświetlaczu fabrycznym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarówno wskaźnika 

kolorystycznego jak również kamery. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy posiadające system multimedialny bez wejścia 

SD? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania gniazda 12 V w części pasażerskiej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w postępowaniu samochody bez gniazda  

12 V w części pasażerskiej. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania gniazda 12 V w bagażniku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w postępowaniu samochody bez gniazda  

12 V w bagażniku. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy nie posiadające regulacji wysokości pasów 

bezpieczeństwa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w postępowaniu samochody                 

nie posiadające regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa z przodu.  

 

Pytanie: 

Proszę o podanie przewidywanego przebiegu rocznego dla zamawianych pojazdów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił szacunkowy roczny przebieg dla tego typu samochodów                         

w wyjaśnieniach z dnia 19. 06. 2019 r. Szacunkowy przebieg samochodów Zamawiający 

szacuje na ok. 20 000 km. rocznie. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez systemu monitorowania martwego pola? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w postępowaniu samochody                

nie posiadające systemu monitorowania martwego pola. 
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Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez alarmu antywłamaniowego, bądź            

z alarmem lecz bez funkcji zabezpieczającej przed odholowaniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w postępowaniu samochody                 

nie posiadające alarmu antywłamaniowego lub alarmu bez funkcji zabezpieczającej przed 

odholowaniem. 

 

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający 

zmienia treść SIWZ w nw. zakresie: 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU 

OSOBOWEGO – w pkt. 13, 15, 34, otrzymuje brzmienie: 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić 

w składanej ofercie. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

KOMISJI PRZETARGOWEJ 

 

kpt. SOP Mariusz PIĘTOSA 

13. 

Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią. 

Montowane w bagażniku samochodu pod tapicerką 

podłogi bagażnika. Tarcza koła fabryczna ze stopów 

lekkich o średnicy osadzenia 16 – 17 cali, opona letnia 

nowa (jednakowy wzór i rozmiar jak na kołach jezdnych 

z oponami letnimi), zalecana przez producenta 

samochodu (zgodna z homologacją samochodu) nie 

starsza niż 12 miesięcy lub zapasowe koło dojazdowe. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) 

lub NIE (gdy nie spełnia 

wymagań SIWZ) 
 

15. 

Tapicerka tekstylna lub półskórzana (kolor i wzór 

zostanie określony z gamy oferowanego przez 

wybranego Wykonawcy samochodu przed podpisaniem 

umowy). 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) 

lub NIE (gdy nie spełnia 

wymagań SIWZ) 
 

34. 
Radioodtwarzacz z wyświetlaczem oraz z wejściem USB 

i Bluetooth. 
√ 

Wpisać TAK (gdy spełnia) 

lub NIE (gdy nie spełnia 

wymagań SIWZ) 
 


