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Warszawa, dnia 11.10.2021 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy: postępowania numer: D/163/2021, postępowanie na dostawę samochodów ogólnego 

przeznaczenia – samochody osobowe. 

 
 Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu 

na dostawę samochodów ogólnego przeznaczenia – samochody osobowe, wpłynęły wnioski 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 284 

ust. 2 udzielił następujących wyjaśnień. 

 

WNIOSEK nr 1: 

Proszę o informacje , czy zamawiający dopuść pojazd o mocy silnika 130 KW. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozwiązanie zaproponowane przez potencjalnego 

Wykonawcę spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do SWZ - część VIII pkt. 2 lit d).  

  

WNIOSEK nr 2: 

1. Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w automatyczną skrzynie biegów 

bezstopniową z możliwością manualnej zmiany biegów?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez 

potencjalnego Wykonawcę i dokona zmiany zapisów treści SWZ. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści samochód bez dzielonej tylnej kanapy a dokładnie bez składanych 

tylnych oparć? Powodem jest funkcjonalność polegająca na elektrycznie sterowanych 

oparciach drugiego rzędu.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez 

potencjalnego Wykonawcę i dokona zmiany zapisów treści SWZ. 
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3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w dobie obecnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym na 

wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 17/12/2021? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę terminu zaproponowaną przez 

potencjalnego Wykonawcę i dokona zmiany zapisów treści SWZ oraz ogłoszenia  

o zamówieniu. 

 

WNIOSEK nr 3: 

1. Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w fabryczne radio z minimum pięcioma 

głośnikami z gniazdem USB, RDS bez portu AUX, czytnika kart SD oraz CD z obsługą plików 

MP3 i Bluetooth. Dodatkowo obsługą interfejsu Android Auto™, interfejs Apple CarPlay. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez 

potencjalnego Wykonawcę i dokona zmiany zapisów treści SWZ 

 

 

W wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający dokona zmiany treści SWZ. 

 

   

 

KOMENDANT 

/-/płk Mieczysław SPYCHALSKI 

 


