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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Dostawa samochodu służbowego typu pikup (dubel-cab) dla Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” (znak sprawy: BOU-IV.272.57.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 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 winny być stalowe nie aluminiowe.

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

Pytanie: 8
Czy dopuszczają Państwo ogólną gwarancję na samochód z limitem 100 000 km?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza gwarancję na samochód z limitem 150 000 km

Pytanie: 9
Czy dopuszczają Państwo możliwość aby gwarancja na dodatkowe elementy montowane u dealera i
podwykonawców była krótsza niż gwarancja ogólna ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż okres gwarancji na dodatkowe elementy nie może być krótszy niż 36
miesięcy i dopuszcza możliwość, aby ten okres był krótszy niż okres gwarancji ogólnej.

Pytanie: 10
Czy dopuszczają Państwo możliwość odbioru samochodu do 28.12.2018r. z uwzględnieniem
wcześniejszego przekazania faktury i dokumentów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody ba zmianę terminu zakończenia realizacji zamówienia.

Pytanie: 11
Czy dopuszczają Państwo możliwość dostarczenia pojazdu do siedziby zamawiającego po
wcześniejszym zawiadomieniu drogą elektroniczną (mail , ewentualnie fax), a niekoniecznie listem
poleconym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość powiadomienia o odbiorze drogą elektroniczną (mail i fax).

Pytanie: 12
Czy dopuszczają Państwo wpisanie dwóch potencjalnych podwykonawców do wykonania tych samych
montaży, aby dealer miał wybrać tego, który dokona montaży w czasie krótszym.
Odpowiedź:
Decyzja o wyborze podwykonawców leży po stronie oferenta. Zamawiający odbiera samochód od
oferenta z którym podpisuje umowę a nie z podwykonawcami oferenta.

Pytanie: 13
Co Zamawiający miał na myśli oczekując w wyposażeniu pojazdu pick-up – pokrywy zamykającej
przestrzeń ładunkową otwieraną w kierunku tyłu samochodu, zamykaną zamkiem, umożliwiającą
wejście osoby dorosłej o wadze do 100 kg ?
Odpowiedź:
Na rynku występują zabudowy przestrzeni ładunkowej z różnymi systemami zamykania (otwierana na
burty, podnoszona w całości do góry i otwierana w kierunku tyłu pojazdu). Pokrywa powinna być
wykonana z materiału umożliwiającego wejście osoby do 100 kg.
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