
Garbatka-Letnisko, dnia 21 stycznia  2015 roku 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

 

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

publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup samochodu osobowego dla osób 

niepełnosprawnych”, do zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy, na które udziela 

odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

1. Czy zamawiający dopuści silnik o mocy w przedziale od 100 do 140 KM? 

Odpowiedź Ad. 1 Zamawiający wymaga aby samochód był wyposażony w silnik o mocy 

min. 100  KM 

2. Czy przez określenie „podgrzewana szyba przednia” Zamawiający rozumie ogrzewanie za 

pomocą nawiewu? 

Odpowiedź Ad. 2 Zamawiający przez określenie „podgrzewana szyba przednia” rozumie 

ogrzewanie za pomocą nawiewu/nadmuchu. 

3. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochód o 24 miesięcznej 

gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów? 

Odpowiedź Ad. 3 Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochód z minimalną 

24 miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów – na zespoły mechaniczne, elektryczne  

i elektroniczne  

4. Czy Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia samochodu w hak holowniczy? 

Odpowiedź Ad. 4 Zamawiający dopuści samochód bez haka holowniczego. 

5. Jak Zamawiający określa rozstaw osi samochodu jako krótki około 3000 mmm lub długi 

około 3400 mm. 

Odpowiedź Ad. 5 Wymagania Zamawiającego będzie spełniał samochód o rozstawie osi 

min. 3 300 mm i minimalnej całkowitej długości 5200 mm. 

6. Proszę o informację czy jest możliwość zmiany parametrów dotyczących zakupu 

samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych 

1. pojemność silnika od 1500 cm
3
 

2. brak podgrzewanej szyby przedniej jest to nadmuch 

3. Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą 

4. Gwarancja na podzespoły 24 miesiące bez limitu kilometrów 

Odpowiedź: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów dotyczących pojemności silnika 

od 1500 cm
3
.  

Ad. 2 Zamawiający przez określenie „podgrzewana szyba przednia” rozumie ogrzewanie  

za pomocą nawiewu/nadmuchu 

Ad. 3 Zamawiający wymaga aby samochód był wyposażony w klimatyzację dwustrefową  

z elektroniczną regulacją. 

Ad. 4  Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochód z minimalną  

24 miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów – na zespoły mechaniczne, elektryczne  

i elektroniczne  

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia skutkują jednocześnie modyfikacją  

oraz uzupełnieniem SIWZ. 

 

 


