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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t ze skrzynią ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby Urzędu 
Morskiego w Szczecinie,  Nr  referencyjny -  PO-II-370/ZZP-3/22/12. 

 
Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

uprzejmie informuję, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku wpłynęły do Zamawiającego 
pytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej „SIWZ”). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity – Dz. U. z 2010, Nr 113, 
poz. 759 ze zm.),  uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 
1) Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza samochód o rozstawie osi 4035mm?  
Odpowied ź na pytanie nr 1 
Zgodne z Opisem przedmiotu Zamówienia, Rozdział XIV SIWZ, Zamawiający określił 
rozstaw osi w przedziale: min. 3600 - max.4000 mm. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości zakupu samochodu o rozstawie osi 4035mm. 
 
2) Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści samochód o szerokości kabiny bez lusterek 2050mm?  
Odpowied ź na pytanie nr 2 
Zgodne z Opisem przedmiotu Zamówienia, Rozdział XIV SIWZ, Zamawiający określił 
szerokość kabiny bez lusterek w przedziale: min. 1950 - max 2000 mm. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości zakupu samochodu o szerokości kabiny bez lusterek 
2050mm. 
 
3) Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza samochód z 5-cio letnią gwarancją na perforację?  
Odpowied ź na pytanie nr 3 
Zgodne z Opisem przedmiotu Zamówienia, Rozdział XIV SIWZ, Zamawiający określił 
gwarancję na perforację minimum 8 lat. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
zakupu samochodu z 5-cio letnią gwarancją na perforację. 
 
4) Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza samochód bez systemu wspomagającego ruszanie 
przy wzniesieniu?  
Odpowied ź na pytanie nr 4 
Zgodne z Opisem przedmiotu Zamówienia, Rozdział XIV SIWZ, Zamawiający 
określił, iż samochód musi być wyposażony w system wspomagający ruszanie na 
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wzniesieniu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu samochodu bez 
systemu wspomagającego ruszanie na wzniesieniu. 
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