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WIOS-WP.272.5.2019
Nazwa zamowienia: Dostawa samochodow osobowych klasv C w ilosci 6 szt. oraz
samochodu osobowego te re no we go klasy D w ilosci 1 szt.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ
(odpowiedzi na pytania Wykonawcow)

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w
Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r - Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pozn. zm.)
informuje, ze w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawe samochodow osobowych klasy C w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego
terenowego klasy D w ilosci 1 szt. wplynety pytania Wykonawcow do tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia (siwz) o nastepuj^cej tresci:

Pytanie 1
Czy Zamawiaja.cy dopuszcza w czesci 2 zamowienia pojemnosc bagaznika 376 litrow?
Odpowiedz
Tak. Zamawiaja^cy zmienia zapisy siwz w tym zakresie.

Pvtanie 2
Czy zamawiajqcy dopuszcza do przetargu w czesci 1 i 2 samochod z przeswitem 160 mm i
pojemnosci bagaznika 377 litrow?
Odpowiedz
Nie. Zapisy SIWZ pozostaja. bez zmian.

Pvtanie 3
Czy zamawiaj^cy dopuszcza do przetargu w czesci 3 samochod z przeswitem 195mm?
Odpowiedz
Zamawiaj^cy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia wymaga samochodu z przeswitem
min. 190 mm. Zatem wskazany w pytaniu przeswit spetnia wymagania Zamawiajgcego.

Pytanie 4
Czy maja_c na uwadze fakt iz pojazd bedzie posiadal Assistance zamawiajqcy dopusci pojazd
posiadaja.cy zestaw naprawczy zamiast zapasowego kola dojazdowego lub
petnowymiarowego?
Odpowiedz
Nie. Zapisy SIWZ pozostaja. bez zmian.



Pvtanie 5
Pytanie do czesci 3: czy ubezpieczenie AC ma bye od wartosci netto auta, od wartosci
netto+50% VAT czy od wartosci brutto?
Odpowiedz
Od wartosci brutto.

Pvtanie 6
Czy zamawiaja_cy dopuszcza gwarancj? na Korozj? powierzchniowa. na okres 3 lat bez limitu
kilometrow i 12 lat na perforacj? korozyjnq? Z wiedzy jaka, posiadam zadna z marek nie
posiada gwarancji na korozj? powierzchniowa, na okres 6 lat.
Odpowiedz
Zamawiaja.cy w wymaganiach dotyczqcych gwarancji nie wyszczegolni* dodatkowych
wymagah dla gwarancji na ,,Korozj? powierzchniowa/'. W zwi^zku z powyzszym ten rodzaj
gwarancji miesci si? w wymogu: gwarancja producenta: ,,min. 2 lata do 100 tys. km na
wszystko".

Pvtanie 7
Czy ze wzgledu oczekiwanie na odpowiedzi dotycz^ce przestanych pytah oraz na zblizaĵ cy
si? dzieh wolny tj. 15.08.2015 ktory utrudni sprawne przeslanie dokumentow zamawiaj^cy
zgadza si? na przesuni?cie terminu sktadania ofert do dnia 20-08-2019?
Odpowiedz
Nie. Zapisy SIWZ pozostaja, bez zmian.

W i. KUJAWSKOPOMORSKIEGO WOJEWfJDZKIECO
INSPIICT0RA OCHRONY SRODOWISKA

mgrinx. fiarbfra Gurzlnska
ZAST^PCA WoHoi*KIEC.O INSPEKTpRA OCHRONY

SRODOWSKA


