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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
zadanie 1 – Dostawę samochodu dostawczego – wywrotka

zadanie 2 – Dostawę samochodu dostawczego VAN.

            W związku z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ (opisu przedmiotu zamówienia) do w/w 
postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy zadania 1
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza samochód z silnikiem o mocy 163 kM i normie emisji spalin 
EURO5B+?
Odpowiedź 1:
Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza silnika o takiej mocy.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza samochów o rozstawie kół przednich 1612 mm?
Odpowiedź 2:
Tak.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza samochód o rozstawie kół przednich min. 1740 cm?
Odpowiedź 3:
Tak, Zamawiający dopuscza samochód o rozstawie kół przednich w zakresie 1610 – 1750 mm.

Pytanie 4:
Czy Zamawiajacy dopuszcza samochód długości 3,3m +-44cm?
Odpowiedź 4:
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji dotyczące długości samochodu.

Dotyczy zadania 2 
Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy dopuszcza samochód o długości przestrzeni ładunkowej 1862 mm?
Odpowiedź 1:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza długości przestrzeni ładunkowej 1862 mm.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza samochód VAN o długości przestrzeni ładunkowej 200 cm + 17 cm?
Odpowiedź 2:
Tak, Zamawiający dopuszcza taką długość przestrzeni ładunkowej.



Dotyczy zadania 1 i 2
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza samochody z silnikiem o normie spalin EURO 5?
Odpowiedź 1:
Tak, Zamawiający dopuszcza normę emisji spalin EURO 5.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza samochód ze skrzynią biegów: 6 biegów do przodu + bieg wsteczny?
Odpowiedź 2:
Tak, jest to zgodne z wymaganiem zawartym w SIWZ (manualna skrzynia biegów o liczbie 
przełożeń 7).

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy samochodów do 90 dni od daty 
podpisania umowy?
Odpowiedź 3:
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji dotyczący terminu realizacji .

Pytanie 4:
Czy Zamawiajacy dopuszcza serwis oddalony o 50 km od siedziby Zamawiajacego?
Odpowiedź 4:
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji dotyczący odległości serwisu od siedziby 
Zamawiającego.

Pytanie 5:
Prosimy o podanie przebiegów rocznych samochodów celem skalkulowania kosztów obsługi 
serwisowej.
Odpowiedź 5:
Przebieg roczny samochodów – około 20 000 km.


