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Warszawa, dnia 19. 06. 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: 

W parametrach technicznych zamawiający wymaga „Nadwozie zamknięte                  

4-drzwiowe typu „sedan” lub „lift back”, 5-miejscowe. Czy zamawiający dopuszcza typ 

nadwozia „lift back” 5-drzwiowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika paliwa 62 l. zamiast 65 l.? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza koło zapasowe dojazdowe lub zmniejszoną pojemność 

bagażnika do 458 l. (lift back) lub 429 l. (sedan). Wykonawca nie jest w stanie zaoferować 

500 l. pojemności bagażnika, umieszczając pełnowymiarowe koło zapasowe pod podłogą 

bagażnika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie: 

W związku z koniecznością oszacowania kosztów gwarancji, proszę o podanie 

szacunkowych przebiegów rocznych pojazdów? 

Odpowiedź: 

Szacunkowy przebieg pojazdów Zamawiający szacuje na ok. 20 000 km. rocznie. 

 

Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 2 do SIWZ – Parametry techniczne samochodu osobowego    

Ad pkt 43 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez systemu zapobiegania 

kolizji z przodu samochodu z automatycznym hamowaniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w postępowaniu pojazdu bez systemu 

zapobiegania kolizji z przodu samochodu z automatycznym hamowaniem. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści pojazd o pojemności bagażnika 458 l. Zastosowanie           

w pojeździe rozwiązania opartego na pełnowymiarowym kole zapasowym zawsze bardzo 

ogranicza przestrzeń bagażnika, a tym samym osiągnięcie pojemności wymaganej przez 

Zamawiającego staje się niewykonalne dla niemal wszystkich marek dostępnych na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności     

60 l. W ocenie wnoszącego pytanie proponowane rozwiązania nie będzie miało realnego 

wpływu na jakość eksploatacji pojazdu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

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. 7, 9, 10, otrzymuje brzmienie: 
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Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić 

w składanej ofercie. 

7. Pojemność bagażnika [l.] min. 458 Podać pojemność 
bagażnika  

9. 
Nadwozie zamknięte 4-drzwiowe typu „sedan” lub „lift 
back” – 5 miejscowe, lub „lift back” – 5 drzwiowe 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) 
lub NIE (gdy nie spełnia 

wymagań SIWZ) 
 

10. Pojemność zbiornika paliwa [l.] min. 60 Podać pojemność zbiornika 
paliwa  


