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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPROSZENIA 
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na 

„Dostawa samochodu typu furgon dla Żeglugi Świnoujskiej”. 
 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w silnik o pojemności 2287 cm3 i mocy 136KM? Oferent dysponuje jedynie 
taką jednostką napędową, co według Oferenta stanowi zaletę gdyż jednostka o większej pojemności i oczekiwanej mocy 
jest mniej obciążona w trakcie maksymalnego załadunku 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia w zakresie MINIMALNYCH wymagań. 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości całkowitej 6047mm, z wliczonym stopniem tylnym ułatwiającym wejście? 
Dodatkowo Oferent chciał zapytać czy Zamawiający w długość całkowitą wlicza hak holowniczy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia w zakresie MINIMALNYCH wymagań. 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści pojazd z rozstawem kół przednich 1740mm i tylnych 1704mm? Oferent rekomenduje takie 
rozwiązanie, gdyż pojazd o szerszym rozstawie jest bardziej stabilny na drodze.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia w zakresie MINIMALNYCH wymagań. 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści pojazd o kącie otwarcie 270o tylnych drzwi, z blokadą uderzeniową przed całkowitym otwarciem 
realizowaną przez ogranicznik na zawiasach.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia w zakresie MINIMALNYCH wymagań. 
Pytanie 5: 
Co Zamawiający ma na myśli blokadę drzwi tylnych w pozycjach 90o i 180o? Oferent dysponuje ogranicznikiem w tych 
pozycjach w formie wgłębień w zawiasach powodujący delikatny opór przy dalszych otwieraniu drzwi, nie jest to blokada 
manualna którą należy odblokować w celu zwiększenia kąta otwarcia? Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów treści zaproszenia. 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w koło zapasowe umiejscowione pod tylnym zwisem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów treści zaproszenia. 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający zmieni zapis w projekcie umowy dotyczący kary w opóźnieniu w dostawie z 0,5% na 0,05%. Oferent 
uważa że wysokość takiej kary jest zbyt wysoka, w przetargach na dostawy dla służb mundurowych są mniejsze kary.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia. 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający wykreśli zapis dotyczący pokrycia kosztów dojazdu do serwisu w celu wykonania przeglądu, Oferent 
zapewnia bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji na elementy mechaniczne i nie jest w stanie dodatkowo zabu-
dżetowania kosztów eksploatacyjnych takiej trasy na przestrzeni dwóch lat.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia. 



Pytanie 9: 
Czy Zamawiający wykreśli zapis dotyczących kary za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej w wysokości 1000,00 zł lub 
podstawienia pojazdu zastępczego, Oferent zapis w tej formie jest nie dopuszczalny, z przyczyn losowych lub braku  
z przyczyn logistycznych nie do przewidzenia przez Oferenta może spowodować wydłużenie naprawy, przez oczekiwanie 
na ponowne wyprodukowanie danej części. Oferent prosi o zmniejszenie kary do 150,00 zł i dopisaniu, w przypadku braku 
możliwości naprawy w terminie wyznaczonego przez Zamawiający, Oferent ustali nowy termin naprawy, nie dłuższy jed-
nak niż 21dni i po tym okresie Zamawiający będzie mógł naliczać kary za brak naprawy w wyznaczonym terminie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia. 
Pytanie 10: 
Czy zamawiający dopuszcza samochód o następujących parametrach: 
- silnik o pojemności 2,3 l. o mocy 135 KM; 
- długość nadwozia 6198 mm; 
- wysokość całkowita w kabinie pasażerskiej i ładunkowej 1894 mm; 
- rozstaw osi 4332 mm 
- rozstaw kół 1750 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany zapisów treści zaproszenia w zakresie MINIMALNYCH wymagań. 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z gwarancją na lakier 24 miesiące? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów treści zaproszenia. 
Pytanie 12: 
Czy dopuszczacie Państwo przegrodę między ostatnim rzędem siedzeń, a przestrzenią ładunkową inną niż ażurową to 
znaczy pełną - dotyczy to względów bezpieczeństwa i homologacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów treści zaproszenia. 
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