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Warszawa, dnia 25.07.2022 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Dotyczy: postępowania na dostawę samochodów osobowych o podwyższonym standardzie 

wyposażenia, numer D/134/2022 

 
 Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

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

na dostawę samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia, wpłynęły 

wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, 

iż udziela następującej odpowiedzi: 

 

Wniosek nr 1 

Dotyczy zadania nr 1: Czy zamawiający dopuści pojazd w kolorze 1L5 stalowy, środek 

tapicerka skóra/ skóropodobna czarna? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 2 

Dotyczy zadania nr 1: Czy zamawiający dopuści pojazd ze składaną tylną kanapą  

w zadaniu 1? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia nie postawiono wymogu 

dotyczącego tego, czy kanapa tylna musi być składana czy nie. 

Wniosek nr 3 

Dotyczy zadania nr 1: Czy zamawiający dopuści pojazd ze składaną tylną kanapą bez 

podgrzewanej kanapy w pojeździe? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 4 

Dotyczy zadania nr 1: Czy zamawiający przedłuży termin dostawy pojazdu  

do 20 grudnia 2022 ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy na 20 grudnia, 

jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuży termin do dnia 15 grudnia 2022 roku. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 5 

Dotyczy zadania nr 1: Czy Zamawiający dopuści samochód z kołami 18 cali, bez możliwości 

zastosowania łańcuchów? (zastrzeżenie producenta pojazdu)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 6 

Dotyczy zadania nr 1: Czy Zamawiający dopuści samochód który nie posiada haka do 

holowania z tyłu? (z uwagi iż pojazd hybrydowy z tyłu posiada baterie i z przyczyn 

technicznych nie ma haka holowniczego) 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 7 

Dotyczy zadania nr 2: Czy zamawiający dopuści pojazd 1 gwarant w kolorze 1L5 stalowy, 

środek tapicerka skóra/skóropodobna czarna? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 
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Wniosek nr 8 

Dotyczy zadania nr 2: Czy zamawiający dopuści pojazd 2 „opcja” w kolorze 1L5 stalowy, 

środek tapicerka skóra/skóropodobna beżowa? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 9 

Dotyczy zadania nr 2: Czy zamawiający dopuści pojazd bez składanej tylnej kanapy  

w zadaniu 2? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia nie postawiono wymogu 

dotyczącego tego, czy kanapa tylna musi być składana czy nie. 

Wniosek nr 10 

Dotyczy zadania nr 2: Czy zamawiający przedłuży termin dostawy pojazdu opcja do 20 grudnia 

2022 ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy na 20 grudnia, 

jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuży termin do dnia 15 grudnia 2022 roku. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 11 

Dotyczy zadania nr 2: Czy Zamawiający dopuści samochód z kołami 18 cali, bez możliwości 

zastosowania łańcuchów? (zastrzeżenie producenta pojazdu) 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 12 

Dotyczy zadania nr 2: Czy Zamawiający dopuści samochód który nie posiada haka do 

holowania z tyłu? (z uwagi iż pojazd hybrydowy z tyłu posiada baterie i z przyczyn 

technicznych nie ma haka holowniczego) 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 13 

Dotyczy zadania nr 3: Czy zamawiający dopuści pojazd 1 "gwarant" oraz "opcja" w kolorze 

1L5 stalowy, środek tapicerka skóra/skóropodobna czarna? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

 

Wniosek nr 14 

Dotyczy zadania nr 3: Czy zamawiający dopuści pojazd ze składaną tylną kanapą w zadaniu 3? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia nie postawiono wymogu 

dotyczącego tego, czy kanapa tylna musi być składana czy nie. 

Wniosek nr 15 

Dotyczy zadania nr 3: Czy zamawiający dopuści pojazd ze składaną tylną kanapą bez 

podgrzewanej kanapy w pojeździe? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 16 

Dotyczy zadania nr 3: Czy zamawiający przedłuży termin dostawy pojazdu opcja do 20 grudnia 

2022 ?                                                                                                                   .  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy na 20 grudnia, 

jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuży termin do dnia 15 grudnia 2022 roku. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 17 

Dotyczy zadania nr 3: Czy Zamawiający dopuści samochód z kołami 18 cali, bez możliwości 

zastosowania łańcuchów? (zastrzeżenie producenta pojazdu) 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

Wniosek nr 18 

Dotyczy zadania nr 3: Czy Zamawiający dopuści samochód który nie posiada haka do 

holowania z tyłu? (z uwagi iż pojazd hybrydowy z tyłu posiada baterie i z przyczyn 

technicznych nie ma haka holowniczego) 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w przedmiocie sprawy. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonał stosownych zmian 

treści SWZ.  

 

 

        KOMENDANT  

  /-/  płk Mieczysław SPYCHALSKI  


