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 ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 t ze skrzynia ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby UMS” nr sprawy PO-II-370/ZZP-
3/9/13 
 
 
Dnia  21 i 22 lutego 2013r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 

1. Czy Zamawiaj ący dopuszcza szeroko ść kabiny bez lusterek 2070 mm?. Bior ąc 
pod uwag ę min. szeroko ść zabudowy wymagan ą w SIWZ 2100mm, a max. 2200 
mm nie ma to wpływu na warunki jezdne samochodu. 

2.  W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiaj ący w pkt.2 okre ślił rodzaj nadwozia 
z podwójn ą kabin ą 4-ro drzwiowe i skrzyni ą ładunkow ą z zabudow ą 
plandekow ą podaj ąc w dalszej cz ęści tylko wysoko ść burt. Prosimy o podanie 
wysoko ści zabudowy plandekowej na skrzyni ładunkowej. 

3. Zamawiaj ący podał w pkt. 2 wymiary graniczne zabudowy skrzyn iowej. Czy 
wymiary te s ą wymiarami zewn ętrznymi czy wewn ętrznymi skrzyni ładunkowej? 

4. Czy zamawiaj ący dopu ści pojazd o maksymalnej szeroko ści bez lusterek 2070 
mm dzi ęki czemu zabudowa plandekowa o szeroko ści 2100 mm nie b ędzie 
stawiała znacznego oporu powietrza co zarazem wpływ a na zmniejszenie 
zużycie paliwa i jednocze śnie zapewnia wi ęcej przestrzeni dla pasa żerów. 

5. Czy Zamawiaj ący dopu ści w ofercie pojazd o długo ści skrzyni ładunkowej do 
3000 mm i całkowitej długo ści pojazdu do 6250 mm? 

6. Czy Zamawiaj ący dopu ści pojazd nie posiadaj ący w wyposa żeniu systemu 
wspomagania ruszania na wzniesieniu ale posiadaj ący pozostałe wymagane 
elementy wyposa żenia? 

7. Czy Zamawiaj ący dopu ści w post ępowaniu pojazd z 6 letni ą gwarancj ą na 
perforacj ę? 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655. z późniejszymi zmianami) 
Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Odpowied ź na pytanie nr 1 i 4  
 
Zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił szerokość kabiny 
pojazdu bez lusterek w przedziale: min. 1950 - max 2000 mm. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości zakupu pojazdu z kabiną o szerokości bez lusterek 2070 mm. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 2   
 
Zamawiający określa wysokość całkowitą pojazdu łącznie ze stelażem skrzyni ładunkowej w 
przedziale: min. 2400 - max 2500 mm. Podane wymiary pozwolą Wykonawcy wyliczyć 
wysokość zabudowy plandekowej. Zapis taki wynika z faktu, iż Zamawiający nie zna marki 
oraz modelu samochodu na jakim zabudowa będzie wykonana. 
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Odpowied ź na pytanie nr 3   
 
Wymiary podane w pkt. 2 Opisu przedmiotu Zamówienia, określające wymiary skrzyni 
ładunkowej są wymiarami zewnętrznymi. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 5   
 
Zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił długość całkowitą 
pojazdu ze skrzynią ładunkową w przedziale: min. 5800 - max 6150 mm oraz długość skrzyni 
ładunkowej w przedziale: min. 2600 - max 2800 mm. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
zakupu pojazdu o długości całkowitej powyżej 6150 mm i długości skrzyni ładunkowej 
powyżej 2800 mm. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 6   
 
Zgodnie z pkt. 6 Opisu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił wyposażenie pojazdu 
m.in. w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości zakupu pojazdu bez systemu wspomagającego ruszanie na wzniesieniu. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 7   
 
Zgodnie z pkt. 3 Opisu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił gwarancję na 
perforację min. 8 lat. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu z 6 letnią 
gwarancją na perforację. 
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