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      Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

139 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa dwóch samochodów osobowo-

ciężarowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z podziałem na części. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, działając na podstawie art. 38 z dnia 29 stycznia  

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela 

następujących wyjaśnień treści SIWZ na złożone zapytania bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytanie 1  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części I: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez czujników parkowania z przodu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 2  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części I: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu, którego lusterka oraz klamki będą nielakierowane (tj. w kolorze 

czarnym)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części I: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez schowka w desce rozdzielczej po stronie pasażera? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 4  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do cz. do części I: Czy 

Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez możliwości wymontowania 2. rzędu siedzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części I: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu, który będzie wyposażony w zestaw głośnomówiący niefabryczny 

(tzw. akcesoryjny)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
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Pytanie 6  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części II: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu, którego wnętrze będzie w kolorze ciemnobrązowym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części II: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez czujników parkowania z przodu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części II: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez możliwości otwierania drzwi tylnych pod kątem 270 stopni,  

a jedynie 180 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części II: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez podłokietnika i regulacji odcinka lędźwiowego w fotelu 

kierowcy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 10  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części II: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu bez schowka po stronie pasażera? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 11 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania - do części II: Czy Zamawiający 

dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu, który będzie wyposażony w zestaw głośnomówiący niefabryczny 

(tzw. akcesoryjny)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 12 

Zwracam się z prośbą o następujące wyjaśnienia: Proszę o potwierdzenie czy istnieje możliwość wystartowania w 

przetargu w części (jeden samochód). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca może wziąć udział  

w obydwu częściach postępowania. Każda część postępowania obejmuje dostawę jednego samochodu 

określonego w opisie przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 13 

Zwracam się z prośbą o następujące wyjaśnienia: czy istnieje możliwość wystartowania w przetargu z 

następującymi odstępstwami od wskazanej przez Państwa specyfikacji: 

1) tapicerka pół-skórzana, 

2) czujniki parkowania jedynie z tyłu, 

3) obręcze kół z półkołpakami. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Proszę o odpowiedz na następujące zapytania dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - Czujniki parkowania 

z przodu i z tyłu pojazdu: Czy zamawiający dopuszcza czujniki parkowania z tyłu pojazdu bez czujników przednich? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 15 

Proszę o odpowiedz na następujące zapytania dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 - Czujniki parkowania 

z przodu i z tyłu pojazdu: Czy zamawiający dopuszcza czujniki parkowania z tyłu pojazdu bez czujników przednich? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 16 

Proszę o odpowiedz na następujące zapytania dot. drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone otwierane pod 

kątem 270 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach: Czy zamawiający dopuszcza drzwi otwierane pod katem 180 

stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i podtrzymuje 

wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Przedstawione wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą 

ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe 

zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 
                        Podpisano 
      Dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie  

                                   Piotr Waszak 
 


