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     ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowego dla potrzeb UMS oraz  
             samochodu osobowego typu kombi dla potrzeb KPn” nr sprawy PO-II-370/ZZP- 
             3/26/13 
 
 
Dnia  31 maja 2013r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 
Część I – samochód osobowy typu kombi: 

 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd którego pojemno ść 
silnika wynosi 1798 ccm? 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd którego pojemno ść 
silnika wynosi 1 395 ccm? 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd wyposa żony w tylne 
zawieszenie w postaci belki skr ętnej? 
 
Pytanie nr 4  
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd w kolorze nadwozia 
Deep Sky Blue- metalik niebieski? 
 
Pytanie nr 5  
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd w kolorze nadwozia 
Granatowy Royal? 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd w kolorze nadwozia 
Space Blue? 
 
Pytanie nr 7  
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd w kolorze nadwozia 
Planet Blue? 
 

Część II – samochód osobowy typu sedan: 
 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd, którego pojemno ść 
silnika wynosi 1 968 ccm? 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu przedmiot zamówienia o 
pojemno ści silnika 1956 ccm? 
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Pytanie nr 3  
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd, którego długo ść wynosi 
4 937 mm? 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd którego dopuszczalna 
masa całkowita wynosi 2355 kg? 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd w kolorze nadwozia 
Space Blue? 
 
Pytanie nr 6 
 
Czy Zamawiaj ący dopu ści do udziału w post ępowaniu pojazd w kolorze nadwozia 
Planet Blue? 

 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający, w 
związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 

Część I – samochód osobowy typu kombi: 
 

Odpowied ź na pytanie nr 1  
Zgodnie z pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa pojemność silnika w 
przedziale 1500-1600 ccm i nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu o pojemności silnika 
1798 ccm. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 2  
Zgodnie z pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa pojemność silnika w 
przedziale 1500-1600 ccm i nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu o pojemności silnika 
1395 ccm. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 3  
Zgodnie z pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa zawieszenie tylne 
pojazdu jako wielowahaczowe i nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu z zawieszeniem 
tylnym w postaci belki skrętnej. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 4-7  
Zgodnie z pkt. 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa kolor nadwozia jako 
granatowy metalizowany. Z uwagi na używanie do określenia kolorów nadwozia nazw 
własnych, które dla Zamawiającego nie są określeniami rzeczywistego koloru, Zamawiający 
dopuści wszelkie odcienie koloru ciemnoniebieskiego metalizowanego oraz wszelkie 
odcienie koloru granatowego metalizowanego 
 
 
Część II – samochód osobowy typu sedan lub lift- back 
 
Odpowied ź na pytanie nr 1  
Zgodnie z pkt. 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa pojemność silnika w 
przedziale 2190-2500 ccm i nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu o pojemności silnika 
1968 ccm. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 2  
Zgodnie z pkt. 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa pojemność silnika w 
przedziale 2190-2500 ccm i nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu o pojemności silnika 
1956 ccm. 
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Odpowied ź na pytanie nr 3  
Zgodnie z pkt. 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa długość całkowitą 
pojazdu w przedziale 4700-4900 mm i nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu o długości 
całkowitej 4937 mm 
 
Odpowied ź na pytanie nr 4  
Zgodnie z pkt. 18 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa dopuszczalną masę 
całkowitą pojazdu do 2250kg i nie dopuszcza możliwości zakupu pojazdu o dopuszczalnej 
masie całkowitej 2355kg. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 5-6  
Zgodnie z pkt. 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa kolor nadwozia na 
granatowy metalizowany. Z uwagi na używanie do określenia kolorów nadwozia nazw 
własnych, które dla Zamawiającego nie są określeniami rzeczywistego koloru, Zamawiający 
dopuści wszelkie odcienie koloru ciemnoniebieskiego metalizowanego oraz wszelkie 
odcienie koloru granatowego metalizowanego. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Zenon Kozłowski 

Z-ca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
 


