
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                     Fz. 2380.20.S.20.2020                              Białystok, dnia 07 lipca 2020 r. 
 
 
W postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU SUV w wersji nieoznakowanej (postępowanie nr 
20/S/20) wpłynęły następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
W związku z pandemią wirusa większość fabryk różnych producentów zawiesiła linie produkcyjne. W 
związku z powyższym po wznowieniu fabryk i nadal istniejących ograniczeniach w zasadach 
wykonywania pracy możliwości produkcyjne istotnie zostały zmniejszone. 
W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji / dostawy 
zamówienia w zamówieniu podstawowym i opcji do 31.12.2020 r. 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji / dostawy zamówienia w zamówieniu 
podstawowym i opcji do 31.03.2021 r. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy z roku produkcji 2019 i 2020? 
Czy Zamawiaczy dopuszcza aby cześć pojazdów w dostawie było z roku 2019 a część 2020 przy 
zachowaniu spełnienia warunków specyfikacji technicznych w zakresie pozostałych parametrów? 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiaczy dopuszcza koła zimowane o feldze w rozmiarze takim samym jak felga letnie, feldze 
akcesoryjnej niefabrycznej danej marki? 
 
Pytanie 4 
Zamawiający wymaga w pkt 1.4.6.3 kompletu kół z ogumieniem śniegowym. 
Czy Zamawiający dopuszcza aby koła letnie były na feldze aluminiowej a koła zimowe na feldze 
stalowej? 
Czy w przypadku zaoferowania kół z ogumieniem śniegowym na feldze stalowej Zamawiający 
wymaga dodatkowo kołpaków? 
 
Pytanie 5 
W związku z wymogiem skalkulowania w cenie 4 kolejnych przeglądów okresowych prosimy o 
podanie: 
- średniorocznego przebiegu pojazdów? 
- czy przeglądy maja uwzględniać wymianę płynów i filtrów- standardowy przegląd okresowy ? 
- czy przeglądy okresowe maja zawierać materiały eksploatacyjne takie jak klocki tarcze? 
 
Pytanie 6 
Zamawiający w specyfikacji technicznie wymaga pojazdów o pojemności silnika nie mniejszej niż 
1351 cm3 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1197 cm3? 
 
Pytanie 7 
Zamawiający w specyfikacji technicznej wymaga pojazdu o mocy silnika netto nie mniejszej niż 100 
kW. 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy o mocy silnika 85 kW? 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy z zestawem naprawczym? 
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Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczone pojazdy były w minimalnie różnej wersji 
wyposażenia ale spełniające wszystkie wymagania techniczne stawiane przez Zamawiającego? 
 
Pytanie 10 
Zamawiający w specyfikacji technicznej wymaga w pkt 1.4.9.1 przedstawienia co najmniej 4 
stonowanych kolorów lakierów (metalizowanych lub perłowych) z oficjalnej oferty handlowej 
producenta/importera pojazdów. W efekcie Wykonawca w celu zabezpieczenia pojazdów musiałby 
dokonać rezerwacji na 4 kolory razy 35 szt. (zamówienia podstawowego i opcji) = co łącznie daje 140 
szt. pojazdów. Z uwagi na spowolnienie/ wstrzymaniem produkcji pojazdów w związku z pandemią 
kronowirusa oraz przypadająca dostawę pod koniec roku co istotnie wpływa na dostępność pojazdów i 
możliwości produkcyjne czy Zamawiający zgodzi się na: 
- Zaoferowanie pojazdów tylko w jednym z góry określonym kolorze na całość zamówienia 
podstawowego i opcjonalnego 35 szt.? 
- zaoferowanie pojazdów w dwóch wersjach kolorystycznych licząc po połowie dla każdego 
wskazanego koloru metalicznego? 
- Zaoferowanie pojazdów w 4 wersjach kolorystycznych z góry określeniem ilości dostępnych dla 
danego koloru przy składaniu oferty - poprzez zaznaczenie - koloru i ilości w oficjalnej karcie 
katalogowej? 
Czy Zamawiający zgodzi się na wybór kolorów pojazdów przy podpisywaniu umowy zgodnie z 
zaoferowanymi możliwościami/ rezerwacją Wykonawcy (o ilości zaoferowanych pojazdów w danej 
kolorystyce decydowałby Wykonawca)? 
 
Pytanie 11 
Dot. Specyfikacji technicznej, 1.4.2.2. Czy Zamawiający dopuści w ramach postępowania pojazd z 
silnikiem iskrowym 4-cylindrowym o pojemności skokowej 1332 cm3? Różnica 19 cm3 nie wpłynie 
w sposób negatywny na właściwości jezdne, osiągi oraz zużycie paliwa względem silnika o poj. 1351 
cm3. Dodatkowo przy tej pojemności moc netto wynosi 110 kW, a pojazd spełnia wszystkie pozostałe 
warunki określone w specyfikacji technicznej. 
 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ: 

  
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
Pytanie 1  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów i podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
 
Pytanie 2  
Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdów z rocznikiem produkcji 2019 i podtrzymuje 
zapisy w SIWZ.  
 
Pytanie 3  
Zamawiający wymaga, aby była możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi 
(zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół letnich oraz żeby zastosowane zespoły opona/koło na 
poszczególnych osiach pojazdu były zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE. Komplet 4 
kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. 
 
Pytanie 4  
Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ dopuszcza felgi stalowe jak i również aluminiowe. Zgodnie 
z ofertą handlową producenta w przypadku sprzedaży samochodu z felgami stalowymi klient 
otrzymuje kołpaki. W związku z powyższym Zamawiający w przypadku otrzymania pojazdu z 
felgami stalowymi wymaga również kołpaków. 
 
Pytanie 5  
Średnioroczny przebieg pojazdu wynosi około 30 tys. km. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 
zapisami SIWZ Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania czterech 



kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów i 
robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania 
gwarancji. 
 
Pytanie 6  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ nie dopuszcza pojazdów o pojemności skokowej mniejszej 
niż 1351 cm3. 
 
Pytanie 7  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ nie dopuszcza pojazdów o mocy silnika netto nie mniejszej 
niż 100 kW. 
 
Pytanie 8  
Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego i wymaga, aby pojazd był wyposażony w 
pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 
Specyfikacji Technicznej lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów. 
 
Pytanie 9  
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający żąda aby samochody dostarczane w ramach umowy tj. z 
zamówienia podstawowego oraz z zamówienia realizowanego w prawie opcji były tej samej marki, 
typu, modelu, wersji wyposażeniowej oraz będą wyprodukowane w 2020 roku. 
 
Pytanie 10  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
 
Pytanie 11 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ nie dopuszcza pojazdów o pojemności skokowej mniejszej 
niż 1351 cm3. 
 

Proszę o uwzględnienie wyjaśnień w treści składanej oferty. 
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