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dotyc^; Najem dhigoterminowy pojazdow:

- samochod typu BUS (1 szt.)

- samochod osobowy (1 szt.) (zamowienie nr 19/pn/2020)

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowien publicznych zwanej dalej
„pzp , przekazuj? Panstwu tresd wnioskow o wyja^nienie tresci SIWZ - zapytan do SIWZ, jakie w dniu
10.12.2020 r. wplyn?ty w zwi^zku z przedmiotowym post?powanlem o udzielenie zamowienia
publicznego oraz udzielam wyjasnieh (odpowiedzi).
Wmoski 0 wyjasnienie tresci SIWZ zostaly ziozone z zaohowaniem terminu, o ktdiym mowa w art. 38 ust
1 pzp.

Zapvtanie nr 1

Czy Zamawiaj^cy dopusci pojazd typu bus w kolorze innym niz srebmy np. grafitowym, czamym lub
brqzowym?

Odpowiedz (wviasnienie^

Zamawiajqcy dopuszcza, aby samochod osobowy typu BUS byl w kolorze grafitowym lub czamym
(strona nr 2 formularza opis przedmiotu zamowienia po zmianie w zalqczeniu).

Zapvtanie nr 2

Czy Zamawiaj^cy moze wydiuzy'd termin sktadania ofert o 2 dni robocze?

Odpowiedz fwyiasnienie)
Bior^c pod uwag? niewielki zakres dokonanych przez Zamawiaj^cego modyfikacji opisu przedmiotu
zamowienia brak jest koniecznosci przedhizenia terminu skkdania ofert.

Zapvtanie nr 3

Czy samochod typ bus oraz samochod osobowy D klasy mog^ bye roznych marek?
Odpowiedz fwviasnienie)
Zamawiaj^cy dopuszcza, aby samochody byly roznych marek.
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Zapvtanie nr 4

Czy Zamawiajqcy daje dowolnosc w kwestii skrzyni biegow w samochodzie osobowym klasy D
(manualna czy automatyczna)?

Odpowiedz (wviasnienie')

Wymog „skrzynia biegow manualna/automatyczna" nale^ rozumiec jako pozostawienie w tym wzgl^dzie
wyboru Wykonawcy.

Zapvtanie nr 5

Czy Zamawiajqcy dopusci pojazd typu bus z kolem zapasowym dojazdowym?

Obecne pojazdy nie produkowane z koiem peinowymiarowym. Jesli nie, czy Zamawiajqcy dopusci koio
peinowymiarowe wsadzone do bagaznika, ale nie do otwom pod wykladzin^ bagamika? (kolo
pelnowymiarowe si? tarn nie zmiesci).

Odpowiedz (wviasnieniel

Zamawiaj^cy dopuszcza, aby samochod osobowy typu BUS posiadal koto zapasowe dojazdowe.

Zapvtanie nr 6

Czy Zamawiaj^cy dopusci pojazd klasy D z kolem zapasowym dojazdowym?
Obecne pojazdy nie s4 produkowane z kolem pelnowymiarowym. Jesli nie, czy Zamawiaj^cy dopusci koto
petnowymiarowe wsadzone do bagamika, ale nie do otworu pod wyktadzin^ bagaznika? (koto
petnowymiarowe si? tam nie zmiesci).

Odpowiedz fwviasnienie)

Zamawiaj^cy dopuszcza, aby samochod osobowy segment D posiadat kpto zapasowe dojazdowe.

Zapvtanie nr 7

Czy Zaiiiawiaj^cy z racji panujqcej pandemii, okresu swi^teczno-noworocznego i ci?2kiej sytuacji
na rynku produkcyjnym, wyrazi zgod? na podstawienie samochodu przedkontraktowego tej samej klasy
jesli z przyczyn niezalemych od Wykonawcy produkcja pojazdu docelowego si? opozni?
Odpowiedz (wviasnienie)

Zob. odpowiedz na zapytanie nr 1 z dnia It,12.2020 r.

Dokonane niniejszym pismem zmiany tresci SIWZ nie powoduj^ zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu; nie wymagaj^ rowniez przedtoenia terminu sktadania ofert.

Zmian dokonuje si? na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamowieh publicznych.
Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (wyjasnienia), takze wprowadzone zmiany, stanowi^ czesc
SIWZ.

W zatqczeniu opis przedmiotu zamowienia strona nr 2 po zmianie

Termin ̂ adania i otwarcia ofert pozpstaje bez zmian.
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Nr zamowienia: 19/pn/2020 formularz opis przedmiotu zamowienia

STRONA 2 PO ZMIANIE

szyby.boczne w drugim i trzecim rz^dzie state, przyciemnione-,
drzwi tylne otwierane do gdry z szyb^ ogrzewang i wycieraczk^,
wspomaganie ruszania na wzniesieniu,
czujnik zmierzchu, czujnik deszczu,
klimatyzacja automatycziia, dwustrefowa z niezaleiaiym rozprowadzeniem na tyi
pojazdu
dodatkowe ogrzewanie postojowe,
uchwyty do mocow^ia ladunku w przestrzeni bagazowej,
instalacja do podl^czeriia radia + radio z USB wraz z kpl." glo^nikdw, nawigacja z
aktualizacj^ map przez caiy okres wynajmu,
system kontroli odst?pu podczas cofania - czujniki cofania prz6d i tyl, kontrola
martwego pola oraz kamera cofania,
wy^wietlacz, ekran dotykowy min 7"
ogranicznik pr^dkoSci,
tempomat aktywny z fiinkcj^ zapobiegajqcq kolizji,

Wyposaienie zabezpieczajqce przed kradziei^:
autoalarm (z funkcjq monitorowania wn?trza i niezaleZnym zasilaniem),
immobiliser (blokada przeciw uruchomieniowa),
centralny zamek (sterowanie z kluczyka),
p6ika przykrywaj ̂ca przestrzen baga2:owq

Wymogi dodatkowe:
Tapicerka; ciemna (np. czama, szara, grafitowa), odpoma na teieranie. Dywaniki oraz
wykladzina na podlodze w kolorze tapicerki - ciemna.
Kolor nadwozia: srebmy/grafitowy/czamy (lakier metalizowany) - wszystkie elementy
w kolorze nadwozia,
Dodatkowe gniazdo.220V w drugim rz^dzie siedzeh,
Stolik mobilny skladany mi^dzy 2 a 3 rz^dem siedzen z moiliwo^ci;^ szybkiego i
latwego mocowania oraz demontazu (przeznaczenie: praca mobilna),
Obr?cze k61 ze stop6w lekkich - rpzmiar 17" wraz z oponanii letnimi,
Komplet opon zimowych wraz z felgami aluminiowymi 17" + czujniki ci^nienia
Koto zapasowe pelnowymiarowe,
Samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020.

1/ Samochod osobowv tvpu ,,BUS" -1 szt.

Oferujemy nast^puj^cy samochod, dla ktorego kalkulacj^ cenow^ najmu przedstawilismy w
formularzu oferty:

marki:

model:

/wskazac mark^ samochodu/,

/wskazac model samochodu/.
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