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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów osobowych – 3 szt.

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

Pytanie 1:
Cy Zamawiający dopuści samochody o masie własnej w przedziale 840-1200 kg?
Odpowiedź 1:
Nie dopuszcza, zakres masy 860-1200 kg.

Pytanie 2:
Prosimy o podanie planowanych przebiegów rocznych samochodów. Informacja ta jest niezbędna
do skalkulowania kosztów obsługi  serwisowej.
Odpowiedź nr 2:
Planowany przebieg roczny około 10.000 km.

Pytanie nr 3:
Czy  Zamawiający  dopuści  złożenie  oferty  na  dostawę  samochodu  fabrycznie  nowego  z  masą
własną 864 kg?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający dopuszcza samochód o masie własnej 860kg do 1200 kg.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający  dopuści samochód o masie własnej 860kg?
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający dopuści samochód o masie własnej 860kg do 1200 kg.

Pytanie nr 5:
Związane  z  obsługą  serwisową:  „w  okresie  gwarancyjnym  bezpłatna  obsługa  serwisowa
(Zamawiający pokrywa koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych”
Odpowiedź nr 5:
Przeglądy robocizna darmowa, materiały płacimy w okresie proponowanym 4 lat.

Pytanie nr 6:
Dotyczące usunięcia usterki.
Odpowiedź nr 6
Jeżeli  termin 5 dniowy nie może być dochowany to negocjacje z Zamawiającym o wydłużenie
terminu. Jeżeli wynegocjowany termin nie zostanie dotrzymany, wtedy ma  zastosowanie punkt e).

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza: samochód o nadwoziu 4-drzwiowy?
Odpowiedź nr 7:
Nie dopuszcza samochodu 4-drzwiowego.



Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuszcza: termin realizacji do 100 dni od podpisania umowy:
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie dopuszcza terminu 100 dni.

Pytanie nr 9:
Proszę o określenie średniego rocznego przebiegu dla samochodów.
Odpowiedź nr 9:
Przebieg około 10.000 km

Pytanie nr 10:
Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia pkt i) masa własna w zakresie 900-1200
kg.  Proszę  o  dopuszczenie  pojazdu  o  masie  własnej  min.  800  kg  spełniającego  pozostałe
wymagania wg SIWZ.
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający dopuszcza pojazd w zakresie 860-1200 kg.

Pytanie nr 11:
Czy zamawiający dopuści zmianę w zapisach SIWZ w zakresie: 
silnik benzynowy o pojemności 900 1250 cm³, moc maksymalna 75KM ± 10KM,
zmiana na: 
silnik benzynowy o pojemności 900 1370 cm³, moc maksymalna 75KM ± 20KM,
Odpowiedź  nr 11:
Nie dopuszczamy pojazdu o pojemności 1368 cm³ oraz mocy powyżej 85 KM


