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Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r.

BAF-WZPL.250.7.2017.2.MG

Informacja o złożonych pytaniach
 dotyczących zapisów SIWZ w postępowaniu 

pn. „Zakup i dostawa samochodów osobowych dla Urzędu Transportu Kolejowego” 
oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego 

nr sprawy: BAF-WZPL.250.7.2017 

Do dnia 20 czerwca 2017 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące 
pytania od Wykonawców:
Pytanie nr 1: 
W projekcie umowy w pkt. 8k jest mowa o kołach zimowych, aluminiowych. Czy to również 
dotyczy części II?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opony zimowe na felgach stalowych jako dodatkowy komplet opon 
w części II. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 – Specyfikacja 
Techniczna, część II pkt. 29, który otrzymuje brzmienie „Dodatkowy komplet kół z oponami 
zimowymi zalecanymi przez producenta samochodu (felga aluminiowa lub stalowa 
fabrycznie montowana przez producenta pojazdu)”.
Zamawiający zmienia również zapis w Załączniku nr 5 – Wzór Umowy, §1 ust. 8 lit. k, który 
otrzymuje brzmienie „dodatkowy komplet 4 szt. opon zimowych na felgach aluminiowych 
lub stalowych do samochodu” oraz Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół Odbioru 
Końcowego pkt. „Komplet (4 sztuk) opon zimowych na felgach aluminiowych” otrzymuje 
brzmienie „Komplet (4 sztuk) opon zimowych na felgach aluminiowych* lub stalowych 
*(niepotrzebne skreślić). ” .
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający dopuszcza samochód z czujnikami cofania bez kamery cofania? (montaż 
drzwi skrzydełkowych z tyłu wyklucza montaż fabrycznej kamery cofania).
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił w Załączniku nr 1 - Specyfikacja Techniczna, część II - Minibus 
6-osobowy, że kamera cofania musi być fabrycznie montowana. Zamawiający dopuszcza 
niefabryczny montaż kamery.
Pytanie nr 3:
Czy zamawiający dopuszcza drugi komplet kół z felgami aluminiowymi akcesoryjnymi 
o parametrach nie gorszych niż montowane fabrycznie?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompletu kół z felgami aluminiowymi lub stalowymi 
o parametrach nie gorszych niż montowane fabrycznie. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 – Specyfikacja 
Techniczna, część II pkt. 29, który otrzymuje brzmienie „Dodatkowy komplet kół z oponami 
zimowymi zalecanymi przez producenta samochodu (felga aluminiowa lub stalowa 
fabrycznie montowana przez producenta pojazdu lub o parametrach nie gorszych niż felga 
montowana fabrycznie przez producenta)”.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

ROBERT NOWAK
Z-CA DYREKTORA BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO
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