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-Uczestnicy postępowania nr PU-2380-008-036-006/2021/ML 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ III 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

dostawa 40 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV dla 

garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, sprawa nr PU-2380-008-036-006/2021/ML. 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający zaakceptuje gwarancję 24 miesięcy bez limitu km lub gwarancję 36 miesięcy 

z limitem 100 000 km na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na 

którym wykonano zabudowę ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w SWZ wymagania gwarancyjne i je podtrzymuje tzn. minimum 24 

miesiące bez ograniczenia limitu km  - na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 

pojazdu na którym wykonano zabudowę. Zamawiający nie dopuszcza gwarancji 36 miesięcy  

z limitem 100 000 km. 

 

 

Wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał 

SWZ. Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

(https://dolnoslaska.policja.gov.pl/  oraz na 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/440995 ). Wyjaśnienia są wiążące dla 

wykonawców.  

Odpowiedź na wcześniej złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ oraz informacje 

dotyczące aktualnego terminu składania i otwarcia ofert oraz daty określającej termin 

związania z ofertą zostaną zamieszczone na 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/440995 i przekazane 

zidentyfikowanym Wykonawcom dnia 27.04.2021 r. (data publikacji ogłoszenia o 

zmianie ogłoszenia o zamówieniu w DUUE). 
 
 

wyjaśnienia zostały podpisane przez: 

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu 

z up. Naczelnika Wydziału WZP i FP 

p. Elizę Ściborską 

/podpis na oryginale/ 
 
Wyk. 1 Egz.  
Egz. Nr 1 – a/a oraz strona internetowa (www i platformazakupowa.pl ) 
Wyk. M. Lenik, tel. 47 8714323  
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