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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 11-14 sierpnia 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 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 1 SIWZ, Zamawiający 
udziela niniejszym następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
 
Pytanie do załącznika 1c do SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu posiadającego moc maksymalną: 
95.5 kW? 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
 

Zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ rozdział VI Specyfikacja techniczna pojazdów w ust. 1 
Zamawiający określił moc maksymalną silnika na minimum 110kW. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości najmu samochodów o mocy maksymalnej 95,5kW. 

 
 

Pytanie 2: 
 
Pytanie do załącznika 2a do SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania auta o napędzie hybrydowym, 
spełniającego wszystkie pozostałe kryteria zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie 2:  
 

Załącznik nr 2a do SIWZ dotyczy części I zamówienia. Zamawiający w Załączniku 1a do SIWZ 
zamieścił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części I, w rozdziale VI Specyfikacja 
techniczna pojazdu w ust. 1 Zamawiający określił rodzaj napędu oraz jego parametry. 

 
 

Pytanie 3: 
 
Pytanie do załącznika 1b do SIWZ: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu w segmencie bus 8 osobowy w kolorze 
ciemny grafit oraz czy pojazdy w danym segmencie mogą być w różnych kolorach pod 
warunkiem iż będą to kolory określone przez Zamawiającego?. 
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Odpowiedź na pytanie 3:  
 
W załączniku nr 1b do SIWZ, w rozdziale VI Specyfikacja techniczna pojazdów w ust. 4 kolor 
(lakier metalizowany lub zwykły), Zamawiający określił na: biały lub srebrny lub niebieski lub 
granatowy lub czarny. Zamawiający dopuszcza możliwość najmu samochodów w kolorze 
ciemny grafit oraz różnych kolorach określonych przez Zamawiającego w segmencie bus 8 
osobowy. 
 

 

Pytanie 4: 
 
Pytanie do załącznika 1b do SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, bez 
funkcji elektrycznego składania  w segmencie bus 8 osobowy?. 
 
Odpowiedź na pytanie 4:  
 

W załączniku nr 1b do SIWZ, w rozdziale VI Specyfikacja techniczna pojazdów w ust. 4 
Zamawiający określił, że lusterka boczne mają być elektrycznie sterowane składane. 
Zamawiający dopuszcza możliwość najmu samochodów z lusterkami zewnętrznymi 
elektrycznie regulowanymi bez funkcji elektrycznego składania w segmencie pojazdów bus 8 
osobowy. 
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