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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Najem 5 samochodów przez okres 36 miesięcy”. 
 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 
 
W dniach 12 i 16  czerwca 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści 
SIWZ. 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 1 SIWZ, Zamawiający udziela 
niniejszym następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
 
Proszę o podanie minimalnego terminu dostawy pojazdów, od dnia podpisania umowy, w 
przywołanym par 3 ust.3 umowy są miejsca wykropkowane. 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
 
Pojazdy należy dostarczyć w terminie do dnia 30 września 2020 r. 
 
 
Pytanie 2: 
 
Czy Zamawiający dla pojazdu typ 1, dopuszcza pojazd który będzie posiadał lusterka 
sterowane i podgrzewane elektrycznie bez funkcji elektrycznego składania? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 2:  
 
W załączniku nr 1 do SIWZ, w rozdziale VI Specyfikacja techniczna pojazdów, Specyfikacja 
techniczna typ pojazdu 1 w ust. 4 Wyposażenie samochodu, Zamawiający określił w 
wyposażeniu, że samochód ma być wyposażony m.in. w lusterka boczne elektrycznie 
sterowane, składane i podgrzewane. Zamawiający nie dopuszcza możliwości najmu 
samochodu z lusterkami sterowanymi i podgrzewanymi elektrycznie bez funkcji elektrycznego 
składania. 
 
 
Pytanie 3: 
 
Czy Zamawiający dla pojazdów typ 2, wyrazi zgodę na światła do jazdy dziennej halogenowe 
zamiast typu LED? 
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Odpowiedź na pytanie 3:  
 
W załączniku nr 1 do SIWZ, w rozdziale VI Specyfikacja techniczna pojazdów, Specyfikacja 
techniczna typ pojazdu 2 w ust. 4 Wyposażenie samochodu, Zamawiający określił w 
wyposażeniu, że samochód ma być wyposażony m.in. w światła do jazdy dziennej LED. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości najmu samochodów ze światłami do jazdy dziennej 
halogenowymi zamiast typu LED. 

 
 
Pytanie 4: 
 
Czy Zamawiający dla pojazdów typ 2 dopuszcza kolor nadwozia: ciemny grafit lub brązowy? 
 
Odpowiedź na pytanie 4:  
 
W załączniku nr 1 do SIWZ, w rozdziale VI Specyfikacja techniczna pojazdów, Specyfikacja 
techniczna typ pojazdu 2 w ust. 5 Kolor nadwozia, Zamawiający określił kolory nadwozia na: 
biały lub srebrny lub niebieski lub granatowy lub czarny. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości najmu samochodów w kolorze nadwozia: ciemny grafit lub brązowy. 
 

 
Pytanie 5: 
 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy (Typ 3) w których emisja spalin (CO2) wynosi maksymalnie 
275 g/km? 
 
Odpowiedź na pytanie 5:  

 
 

W załączniku nr 1 do SIWZ, w rozdziale VI Specyfikacja techniczna pojazdów, Specyfikacja 
techniczna typ pojazdu 3 w ust. 1, Zamawiający określił parametr emisji CO2 na maksymalny 
270 g/km. Zamawiający dopuszcza możliwość najmu samochodów w których emisja spalin 
CO2 wyniesie maksymalnie 275 g/km. 

 
Pytanie 6: 
 
Czy jest możliwe częściowe przystąpienie do przetargu? 
 
Odpowiedź na pytanie 6:  

 

 
Zamawiający nie przewiduje podziału niniejszego zamówienia na części i wymaga realizacji 
całości przedmiotu zamówienia. 
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