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Warszawa dnia 30 października 2018 r

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Dostawa samochodu służbowego typu pick up ( dubel- cap) dla
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego” (znak sprawy: BOU-IV.272.50.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.z 2018, poz.
1986), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego
wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które
przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego na samochód osobowy proszę o informację czy
akcesoria dodatkowe jak : alarm, wykładzinę PCV, wyciągarkę , Snorkel, płyty pod silnik i skrzynię, koła
stalowe, czujniki parkowani, stopnie boczne, hak czy wymianę opono na zimowe itp. możemy zrobić
po zarejestrowaniu przez Państwa pojazdu?
Z dniem 1 września weszły w życie nowe forma homologacji WLTP. Wedle nowych przepisów nie
możemy montować lokalnych akcesoriów przed rejestracją pojazdu- możemy zostać za to ukarani.
Odpowiedź:
Wymienione

akcesoria

mogą

być

zainstalowane

po

zarejestrowaniu

samochodu.

Pytanie:2
Czy dopuszczają Państwo gwarancję na powłokę lakierniczą i perforację 36 miesięcy z wyłączeniem
gwarancji na lakier w przestrzeni bagażowej -tu gwarancja obowiązuję tylko 12 m, jednak przestrzeń
bagażowa będzie pokryta wykładziną PCV?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie: 3
Czy dopuszczają Państwo brak relingów dachowych - w zamian relingi na klapie zamykającej
przestrzeń bagażową lub belki bagażnika na dachu - te jednak mogą się kłócić z sygnalizacją świetlną
- samochód specjalny?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na dachu nie muszą być relingi. Belka sygnalizacyjna może być
zainstalowana na autonomicznym mocowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość instalowania
relingów na klapie.

Pytanie: 4
Czy dopuszczają Państwo pokrycie samego podwozia materiałem zabezpieczającym przed korozją
czy również zabezpieczenie ma dotyczyć profili zamkniętych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia podwozia wraz z profilami zamkniętymi.

Pytanie: 5
Czy dopuszczają Państwo zwykłą tapicerkę materiałową w kolorze czarnym- materiał nie chłonący
brudu, ale nie tak delikatny w dotyku jak welur ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraz zgodę

Pytanie: 6
Czy stopnie boczne metalowe - mogą być wykonane z aluminium czy muszą to być progi stalowe?
Odpowiedź:
Progi powinny być stalowe nie aluminiowe.

Pytanie: 7
Czy przez zapewnienie autoryzowanego serwisu rozumieją Państwo jego dostępność na terenie
województwa czy przeglądy w cenie auta?
Odpowiedz:
Serwis powinien być na terenie województwa mazowieckiego, natomiast przeglądy nie są wliczane
w cenie zakupu.
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