
  
Brańszczyk, dnia 28.07.2022 r. 

ZP.271.5.2022 

       Wykonawcy 

       (wszyscy) 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu typu bus do 

przewozu osób” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ (1) 

                    

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono odpowiedzi poniżej: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści samochód o pojemności 1995 cm3 (2000) 

 

Odpowiedź 1: 

Tak, zamawiający dopuści samochód o pojemności 1995 cm3. 

 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści samochód z komfortową, tapicerowaną ławką 3 osobową w II i III rzędzie 

siedzeń z pochylanymi oparciami łatwo demontowalną? 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuści samochód z komfortową, tapicerowaną ławką 3 osobową w II i III rzędzie siedzeń 

z pochylanymi oparciami łatwo demontowalną, pod warunkiem, iż każde oparcie będzie niezależnie 

regulowane. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści samochód w kolorze srebrnym metalizowanym? 

Odpowiedź 3: 

Tak, zamawiający dopuści samochód w kolorze srebrnym metalizowanym. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści samochód z alarmem montowanym w autoryzowanym serwisie dealera? 



Odpowiedź 4: 

Tak, Zamawiający dopuści samochód z alarmem montowanym w autoryzowanym serwisie dealera, 

pod warunkiem, że nie wpłynie to na gwarancję fabryczną. 

 

 Pytanie 5: 

Jaki średni roczny przebieg samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest potrzebna do 

skalkulowania gwarancji. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający przewiduje średni roczny przebieg samochodu ok. 30 000 km  

 

 Pytanie 6: 

Kto pokrywa koszty przeglądów samochodu w okresie gwarancji? 

Odpowiedź 6: 

Koszty z tego tytułu obciążają Zamawiającego. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści elektryczne sterowanie szyb przednich od strony kierowcy bez włącznika 

impulsowego? 

Odpowiedź 7: 

Tak, Zamawiający dopuści elektryczne sterowanie szyb przednich od strony kierowcy bez włącznika 

impulsowego.  

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, informuję, że w związku z publikacją 

pytań i odpowiedzi, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni, tj.: z dnia 29 lipca 2022 r. 

do dnia 02 sierpnia 2022 r. Tym samym zmianie ulega Termin Związania Ofertą z dnia 27 sierpnia 

2022 r. na 31 sierpnia 2022 r.   

 

Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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