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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
samochodów wywrotka z podziałem na zadania:

zadanie 1 – Dostawę samochodu dostawczego wywrotka z kabiną 3-osobową
zadanie 2 – Dostawę samochodu dostaeczego wywrotka z kabiną 7-osobową
zadanie 3 – Dostawa samochodu ciężarowego wywrotka z kabiną 3-osobową

           Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzglądnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: Czy w przypadku, gdy dostarczony pojazd będzie miał założone koła z oponami letnimi i koło 
zapasowe również będzie miało oponę letnią, to Zamawiający wymaga dostawy dodatkowego  kompletu kół 
letnich na felgach stalowych oraz czy koła zimowe mają być na felgach stalowych, czy też mają to być same 
opony i czy wymóg koła z oponą zimową obejmuje również koło zapasowe?
Odpowiedź 1: Jeżeli pojazd będzie miał założone koła z oponami letnimi, to Zamawiający wymaga dostawy
dodatkowego kompletu kół z oponami zimowymi na felgach stalowych.  Wymóg pełnowymiarowego koła 
zapasowego odnosi się do koła z oponą letnią.

Pytanie 2: Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty wymiany płynów oksploatacyjnych, filtrów itp. w 
czasie obowiązkowych przeglądów okresowych, a tylko koszt tzw. "robocizny" musi być po stronie 
dostawcy, czy też bezpłatna obsługa serwisowa ma obejmować pełen koszt przeglądu, a Zamawiający będzie
ponosił jedynie koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak okładziny hamulcowe, tarcze 
hamulcowe, pióra wycieraczek itp?
Odpowiedź 2: W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do  bezpłatnej obsługi serwisowej, 
bezpłatnych przeglądów, bezpłatnych napraw i konserwacji, natomiast Zamawiający pokrywa koszt 
wszystkich wymienionych w ramach przeglądu  materiałów.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z napędem na oś tylną? (dotyczy zadania 2)
Odpowiedź 3: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z napędem na oś tylną.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w klimatyzację automatyczną? (dotyczy 
zadania 1)
Odpowiedź 4: Tak. Zamawiający dopuszcza taki pojazd.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z DMC ciągnionej przyczepy 3,5 t? (dotyczy zadania 1)
Odpowiedź 5: Tak. Zamawiający dopuszcza taki pojazd.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez systemu wspomagania awaryjnego EBA? Czy 
Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w system AEBS, który jest równoważny do EBA? (dotyczy 
zadania 3)
Odpowiedź 6: Nie. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu bez systemu wspomagania awaryjnego. 
Zamawiający  dopuszcza wyposażenie pojazdu w system AEBS, który jest równoważny do EBA 

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę terminu usunięcia usterki z 2 dni na 14 dni?
Odpowiedź 7: Zamawiający nie dopuszcza zamiany terminu usunięcia usterki. Zamawiający w rozdziale II .
Przedmiot zamówienia – Pozostałe warunki lit. d) dopuszcza  możliwość usunięcia usterki w innym, 
uzgodnionym przez strony, terminie.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę odległości serwisu do 60 km?
Odpowiedź 8:  Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. W rozdziale II. Przedmiot zamówienia – Pozostałe 
warunki lit. f) 
było: „autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w odległości do 50 km w jedną 
stronę od siedziby Zamawiającego”



jest: „autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w odległości do 60 km w jedną 
stronę od siedziby Zamawiającego”.

Pytanie  9: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd posiadający silnik o mocy większej niż deklarowane 180 ± 
10 KM spełniający normę spalin Euro 6?   (dotyczy zadania 3)
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego pojazdu.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez poduszki powietrznej kierowcy?  (dotyczy zadania 3)
Odpowiedź 10: Zamawiający nie dopuszcza takiego pojazdu.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd posiadający system awaryjnego hamowania (z oznaczeniem
EBA dla  pojazdów  MAN  lub  tożsamym)  i  zawieszeniem  pneumatycznym  lub  pojazd  na  zawieszeniu
mechanicznym tylnym bez systemu hamowania awaryjnego ( z oznaczeniem EBA dla pojazdów MAN lub
tożsamym)?   (dotyczy zadania 3)
Odpowiedź 11: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu bez systemu hamowania awaryjnego i z zawieszeniem
pneumatycznym. Pojazd z zawieszeniem mechanicznym tylnym z systemem hamowania awaryjnego EBA
lub tożsamym.

Pytanie 12: Dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
- Czy Zamawiający dopuszcza  w § 10 ust.1 pkt 1/ zmianę wysokości 0.5% wynagrodzenia za każdy dzień
  zwłoki w dostawie przedmiotu umowy na 0,05% ?
- Czy Zamawiający  dopuszcza  w § 10 ust.1 pkt 2/ zmianę wysokości 0.4% wynagrodzenia za każdy dzień
  zwłoki w usunięciu usterek-wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na 0,05% ?
- Czy Zamawiający  dopuszcza  wykreślenie w § 10 ust.1 punktu 3 ?
- Czy Zamawiający  dopuszcza  wykreślenie w § 10 ust. 3 ?
Odpowiedź 12; Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie  13:  Czy w celu  oszacowania  kosztów bezpłatnej  obsługi  serwisowej  w okresie  gwarancyjnym
Zamawiający może podać szacowane średnie przebiegi zamawianych pojazdów?
Odpowiedź 13: Średnie przebiegi zamawianych pojazdów szacuje się na ok. 10 000 km/rok.

Pytanie  14:  Czy Zamawiający  dopuszcza  dostawę  samochodów  bez  dodatkowego  chłodzenia  w  cyklu
miejskim?
Odpowiedź 14: Tak. Zamawiający dopuszcza dostawę takich pojazdów.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z silnikiem o mocy 163 KM? (dotyczy zadania 1)
Odpowiedź 15: Tak. Zamawiający dopuszcza  pojazd z silnikiem o mocy 163 KM.

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem z normą spalin Euro 5?   (dotyczy zadania 1)
Odpowiedź 16: Nie. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z silnikiem z normą spalin Euro 5.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu o mocy 130 KM?  (dotyczy zadania 2)
Odpowiedź 17: Tak. Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu z silnikiem o mocy 130 KM.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu o wymiarach skrzyni ładunkowej 
3850 x 2150 x 400 (dotyczy zadania 1) i 3150 x 2150 x 400  (dotyczy zadania 2) ?
Odpowiedź  18:  Nie.  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  specyfikacji  dotyczące  wymiarów  skrzyni
ładunkowej.

Pytanie  19:  Czy  Zamawiający  dopuszcza  dostawę  samochodu  z  wywrotem jednostronnym?   (dotyczy
zadania 1)
Odpowiedź 19: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego samochodu.


