
 

 

 

Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu 

 
Szanowni Państwo, 
 
Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia oraz 
anuluje odpowiedzi na pytania z dnia 12.02.2020 r.  i  wyjaśnia: 
 
 
Pytanie nr 1  
„Czy Zamawiający dopuści samochód fabrycznie nowy, ale wyprodukowany w 2019 roku”? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 r. 
 
Pytanie nr 2  
„Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) 
w poniższym zakresie: Długość zewnętrzna nadwozia: nie mniej niż 3900 mm, nie więcej niż 4560 mm, 
pojemność bagażnika: min. 610 l. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający 
dopuszcza samochód o długości całkowitej: 4668 mm? Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o pojemności 
bagażnika: 575 l?” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza samochód o długości całkowitej: 4668 mm. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie samochodu o pojemności bagażnika: 575 l.  
 
Pytanie nr 3 
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w pkt długość zewnętrzna nadwozia na „ nie mniej niż 3900 mm 
nie więcej niż 4570 mm?” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia i wymaga zaoferowania przedmiotu 
zamówienia o długości zewnętrznej nadwozia nie mniej niż 3900 mm, nie więcej niż 4700 mm. 

Pytanie nr 4 
„Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o poj. bagażnika 605 l przy rozłożonej tylnej kanapie ? Proszę 
doprecyzować czy pojemność bagażnika ma być rozłożonej kanapie tylnej.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o poj. bagażnika 605 l przy rozłożonej tylnej kanapie.  
Zamawiający wymaga zaoferowania samochodu o minimalnej pojemości bagażnika 610 l. przy rozłożonej 
kanapie tylnej (przy pięciu osobach w kabinie). 
  



 

 

 
 
Pytanie nr 5 
„Z uwagi iż od 1 września 2018 r przywołane rozporządzenie WE 715/2007 zostało zastąpione normami WLTP 
proszę o zmianę  tego zapisu na  dopuszczalne zużycie paliwa  wg normy WLTP w cyklu mieszanym 
jednocześnie usuwając zapis „zużycie paliwa miejskie”- ta wartość wraz z pojawieniem się WLTP została 
wycofana. Dotyczy to również wartości CO2.„ 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia o średnim zużyciu paliwa: w cyklu mieszanym 
nie więcej niż 7,1 l/ 100km  i o max. poziomie emisji CO2 168 g/km. 
 
Pytanie nr 6 
„Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem min. 130 KM?” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z silnikiem min. 130 KM. 
 
Pytanie nr 7 
„Czy dopuszczacie Państwo do udziału w postępowaniu przetargowym  samochody których długość 
zewnętrzna nadwozia wynosi 4689 cm?” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia i wymaga zaoferowania przedmiotu 
zamówienia o długości zewnętrznej nadwozia nie mniej niż 3900 mm, nie więcej niż 4700 mm. 
 
Pytanie nr 8 
„Jaki jest termin dostarczenia pojazdów ?” 
 
Odpowiedź 
Termin dostarczenia pojazdów został wyznaczony na dzień 31.03.2020 r. zgodnie z § 3 ust. 1 Projektu umowy 
(załącznik nr 3). 
 
Pytanie nr 9 
„Czy Zamawiający dopuści samochód o długości 4668mm jeśli spełni wszystkie pozostałe wymagania ze 
specyfikacji?” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza samochód o długości 4668 mm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych 
wymogów.  
  



 

 

 
Pytanie nr 10 
„ W umowie widnieje zapis: Wydanie oraz zwrot pojazdu zastępczego następuje na podstawie protokołu 
zdawczo - odbiorczego i ma miejsce w siedzibie Zamawiającego. 
Proszę o doprecyzowanie: 
- Co w przypadku jeśli samochód będący przedmiotem najmu ulegnie awarii na drodze? 
- Co jeśli samochód będzie musiał zostać w serwisie? 
Dla Wykonawcy najlepszym rozwiązaniem byłoby dostarczenie samochodu zastępczego w ramach 
Assistance w miejscu zdarzenia, a w razie naprawy serwisowej dostarczenie auta zastępczego w serwisie, a 
w innych przypadkach w siedzibie. Proszę o modyfikację zapisów.” 
 
Odpowiedź 
Zapisy Wzoru umowy i Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie Zamawiający pozostawia bez zmian. 
 
Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień.  
 
Zamawiający, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy wyznacza nowy termin 

składania ofert na: 24 lutego 2020 r. godz. 12:00. 


