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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Szanowni Państwo, 

informujemy, że w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), w związku z tym Zamawiający 
zgodnie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do 
treści SIWZ oraz modyfikację SIWZ. 

 

1. Wyjaśnienia 

Pytanie 1 

„Czy Zamawiający dopuści samochód z felgami 15”? ( część I) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego samochodu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 2 

„Czy Zamawiający dopuści samochód z czarnymi lusterkami”? ( część I) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego samochodu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 

„Czy Zamawiający dopuści samochód, którego pojemność zbiornika paliwa wynosi 50l”? 
 ( część II) 



2 / 2 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego samochodu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 4 

„Co Zamawiający rozumie i czego wymaga poprzez zapis w OPZ w pkt. 11 dla I części 
zamówienia (samochód typu kombi) – 11 pkt „ Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z 
przejściem do przestrzeni bagażnika?” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający odnosząc do powyższego pytania wyjaśnia, że w ramach przedmiotowego 
zamówienia modyfikuje pkt 11 dla części I Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ – patrz Modyfikacja nr 1. 
 

2. Modyfikacje 

Modyfikacja nr 1 

Zamawiający modyfikuje pkt 11 dla części I Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:  

„11. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone.” 
 

Powyższa modyfikacja jest dla Wykonawców wiążąca. 

Informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 

Sporządzono w egzemplarzu pojedynczym 
Zamieszczono na stronie: www.zus.pl 
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