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Warszawa, dnia 08.04.2014 r. 

 

EZ/ZP-4/2014 

 

 

 

Wykonawcy: 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 

 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje 
następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym 
postępowaniu: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o mocy silnika 136 
KM? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę minimalnej mocy pojazdu tj. 136 KM. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o wysokości 
wewnętrznej 1295 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wewnętrznej pojazdu do 1295 
mm. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o szerokości 
wewnętrznej 1428 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości wewnętrznej pojazdu. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający z uwagi na wymóg zaoferowania samochodu 
osobowego typu kombi 9 osobowy (1 + 8) dopuści do zaoferowania pojazd z 
dwumiejscową ławką pasażerską z przodu obok kierowcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd z dwumiejscową ławką 
pasażerską z przodu obok kierowcy. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający z uwagi na zamontowanie dwuosobowej ławki w I 
rzędzie obok siedzenia kierowcy oraz możliwości konfiguracyjnej pojazdu odstąpi 
od wymogu zamontowania w pojeździe poduszek bocznych w oparciach siedzeń? 
Pozostałe systemy bezpieczeństwa wymagane przez Zamawiającego pozostają 
bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu zamontowania w pojeździe minimum 
dwóch poduszek bocznych w oparciach siedzeń w I rzędzie. 

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 90-dniowy termin realizacji 
zamówienia? Prośba o zmianę tego zapisu podyktowana jest czasem produkcji 
pojazdu. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź 11. 

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie samochodu bez kurtyn 
powietrznych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę samochodu bez kurtyn 
powietrznych. 
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Pytanie 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie samochodu z  
siedzeniem dwuosobowym ze składanym oparciem + jednoosobowym siedzeniem 
odchylanym w II rzędzie oraz siedzeniem trzyosobowym ze składanym oparciem w 
III rzędzie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. 

Pytanie 9: Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie gwarancji na 3 rok 
eksploatacji w formie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. 

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania samochód z fabrycznymi 
oponami letnimi w rozmiarze min 16 cali, z obręczą stalową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. 

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści wydłużony termin realizacji umowy, 
dostawy samochodu w terminie 16 tygodni od podpisania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

Rozdział IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia”  

było: „Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 czerwca 2014 r.” 

jest: „Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania 
umowy do dnia 18 sierpnia 2014 r.” 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z 
wprowadzeniem powyższych zmian, informuje, iż zmienia terminy: 

a) składania ofert – na dzień 14 kwietnia 2014 roku, godz. 10:00; 
b) otwarcia ofert – na dzień 14 kwietnia 2014 roku, godz. 10:30. 

 
Oferta winna być opisana następująco: 

Nazwa (firma) wykonawcy 
Adres wykonawcy 

Centralny Instytut Ochrony Pracy –  
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 

 
„Oferta na dostawę samochodu osobowego” 

Nie otwierać przed dniem 14.04.2014 r., godz. 10.30 

 
Termin związania ofertą rozpocznie się więc z upływem zmienionego terminu składania ofert. 
 


