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Wrocław, 24 lipca 2020r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę pojazdów samochodowych czterokołowych typu Quad                                

(nr postępowania TECH/165/U/2020).  

 

 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przesyła treść 

pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniem treści i modyfikacją SIWZ:  

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymogu potwierdzenia poziomu połysku 

zgodnie z PN-EN ISO 2813:2014-11 dla koloru obręczy kół? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2.1 do wzoru umowy stanowiącej 

Załącznik nr 3 do SIWZ wprowadza się niżej wymienione zmiany: 

W części V pkt 7 Wymagań eksploatacyjno-technicznych (WET) na pojazdy 

samochodowe czterokołowe typu Quad, zmienia się zapis nadając nowe brzmienie: 

„7. Kolor obręczy kół – ciemnozielony lub czarny mat lub półmat”. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza blokadę przedniego mechanizmu różnicowego działającą 

w sposób automatyczny nie wymagający ingerencji kierowcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia wymagania określone w Załączniku nr 2.1 do wzoru umowy 

stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ w części IX pkt 2 WET na pojazd samochodowy 

czterokołowy typu Quad bez zmian. 
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Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza zderzaki rurowe w których wymagana średnica 38 mm 

dotyczy tylko głównych rur zderzaka? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z WET pojazdy muszą być wyposażone w zderzaki 

rurowe, przednie i tylne, wykonane z rur stalowych o minimalnej średnicy zewnętrznej 

wynoszącej 38 mm. Dopuszcza się zaproponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że 

elementy zderzaka służące do montażu z nadwoziem/podwoziem pojazdu powinny być 

stabilne i zapewnić trwałość połączenia oraz niezawodność podczas użytkowania 

pojazdów.. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymogu wyposażenia pojazdu w 

immobilizer? W pojazdach dostarczanych w latach ubiegłych większość immobilizerów 

była odłączana na wniosek użytkowników już przy pierwszych przeglądach 

gwarancyjnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia wymagania określone w Załączniku nr 2.1 do wzoru umowy 

stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ w części XI pkt. 1 lit. b WET na pojazd 

samochodowy czterokołowy typu Quad bez zmian. 
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