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do Wykonawców 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Dostawa samochodów osobowych”. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1129, ze zm.), (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, tj.: 

 

I. Odpowiedzi na Pytania do SWZ. 

Pytanie 1: (dotyczy Części 1 zamówienia) 

Proszę o dopuszczenie ofertowania i dostawy samochodów z silnikiem samoczynnym i mocy 200 km. Dziękuję. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej zmiany w pkt. I ppkt 4 
Załącznika Nr 1 do  SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Po zmianie otrzymuje on następujące brzmienie: 
 
„4. silnik o zapłonie iskrowym lub samoczynnym o pojemności min. 1950 cm3 i mocy min. 200 KM”. 
 

Pytanie 2: (dotyczy Części 1 zamówienia) 
Czy Zamawiający dopuszcza układ Mild Hybrid (MHEV) – tzw. miękkiej hybrydy – instalacji elektrycznej wspomagającej 
pracę i rozruch silnika o zapłonie iskrowym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Części 1 zamówienia pojazdu wyposażonego w układ Mild Hybrid (MHEV) – tzw. 
miękkiej hybrydy. 
 

Pytanie 3: (dotyczy Części 1 zamówienia) 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na lakier metaliczny o barwie jasnoszarej, srebrnej lub w odcieniach beżu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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II. Zmiana terminu składania ofert. 

 

Wyznaczony do dnia 9 września 2022 r., do godz. 9:00 termin składania ofert ulega zmianie. Nowy termin składania ofert 

wyznacza się do dnia 13 września 2022 r. do godz. 9:00. 

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:  

1. Wprowadza się zmianę treści punktu XX. 2. SWZ pn. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”: 

z: 

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 9 września 2022 r., do godz. 9:00.”  

na:  

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 13 września 2022 r., do godz. 9:00.” 

 

2. Wprowadza się zmianę treści punktu XVI. 1. SWZ pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”: 

z: 

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 7 grudnia 2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert)”. 

na:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 11 grudnia 2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

 

III. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisanym w pkt II  
niniejszej informacji. 

IV. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

 

p.o. Wicedyrektora Biura Organizacyjnego 

 

                   /-/ Olga Józefczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


