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 BIURO FINANSÓW 
        Warszawa, dnia 17.06.2016 r.        
CBA/F-WZP/1213/2016 

 
 
 
Do uczestników postępowania 
  

    
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych  
klasy C, D, SUV, nr sprawy 9/ZP/CBA/2016/EMi 

 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w załączeniu przekazuję treść pytania wraz  

z odpowiedzią.  
 
 
Pytanie 1 – zadanie 4 
Czy zamawiający dopuści pojazd z radiem bez CD?  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2 – zadanie 3 
Czy zamawiający dopuści ewentualnie prześwit 172 mm?  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 – zadanie 1 
Czy zamawiający dopuści silnik o pojemności 1.5 cm3 (benzynowy) przy jednoczesnym 
spełnianiu wymaganej mocy, tj. 160 KM?  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 – zadanie 1 
Czy wymagane gniazdko 12V w bagażniku może być zamontowane bezpośrednio u 
dealera?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza możliwość montażu gniazda 12V w bagażniku bezpośrednio u 
dealera, pod warunkiem, że parametry techniczne instalacji będą tożsame z fabrycznymi. 
 
Pytanie 5 – zadanie 4 
Czy zamawiający dopuści pojemność bagażnika 541 litrów (już z kołem zapasowym 
dojazdowym)?  
Odpowiedź 
Odpowiadając na powyższe pytanie  Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,  
dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ  w poniższym zakresie: 
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Modyfikacja 1 
W SIWZ, załącznik nr 1 – Zadanie nr 4 Zakup samochodów klasy C, D 220KM-18 szt.,  
wiersz w tabeli dotyczący pojemności bagażnika otrzymuje brzmienie: 
„ minimalna pojemność bagażnika (przy kanapie tylnej rozłożonej)–nie mniej niż [l] - 540” 
 
Pytanie 6 
Czy Wykonawca może dostarczyć wyciągi homologacji oferowanych pojazdów, ale 
innych egzemplarzy o takich samych silnikach jak oferowane? Przy samochodach 
zamawianych do produkcji dokumenty homologacyjne dostępne są dopiero po 
przyjeździe samochodu na teren Polski.  
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kopii wyciągu ze świadectwa homologacji 
typu pojazdu lub świadectwo zgodności WE pojazdu, dotyczące oferowanych 
samochodów. Dokumenty te mogą dotyczyć innych egzemplarzy pojazdów ale muszą to 
być pojazdy tożsame pod względem marki, modelu, typu oraz wyposażenia co 
oferowane w postępowaniu. 
 
 
 
Powyższe odpowiedzi i modyfikacja są wiążące dla stron postępowania.  
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