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Do wszystkich Wykonawców 
 
 

  

 

DOTYCZY: postępowania na „Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie” typu kombi.  

Znak sprawy:  090000/273/8000310134/2020/ZAP. 

 

Szanowni Państwo, 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie - Zamawiający, przekazuje 
treść zapytań od Wykonawców z dnia 6 lipca 2020 r.   wraz z odpowiedziami.  

ZAPYTANIA WYKONAWCY: 

Pytanie 1 
W związku z prowadzonym przez Państwa zapytaniem ofertowym na zakup samochodu 
osobowego typu kombi, proszę o merytoryczne wyjaśnienie odmowy dopuszczenia 
samochodu z silnikiem o pojemności 1 199 cm3 zamiast wymaganych 1 200 cm3. Różnica to 
zaledwie 1 cm3, czyli różnica zupełnie pomijalna i niezauważalna w codziennej eksploatacji. 
Proszę o uzasadnienie odmowy, w przeciwnym razie odmowa ta może mieć znamiona 
celowego odrzucenia oferentów. 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z silnikiem o pojemności 
1197 cm3 i mocy 116 KM? Proponowane wartości jedynie nieznacznie odbiegają od 
wymaganych przez Zamawiającego i nie mają wpływu na walory użytkowe i trakcyjne 
pojazdu. 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia który posiada kolor szary artense lub 
niebieski magnetic. 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia którego pojemność silnika katalogowa 
to 1,2 a rzeczywista pojemność silnika wynosi 1199 cm3. 
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Pytanie 5 
W celu skalkulowania wartości przeglądów i materiałów eksploatacyjnych ( zapis w umowie 
paragraf 7 pkt. 6 ) niezbędnym jest podanie przez Zamawiającego średniego rocznego 
przebiegu przedmiotu zamówienia.  
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści samochód w lakierze metalizowanym niebieskim lub białym ? 
Pytanie 7 
Czy dla zminimalizowania swoich kosztów Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu  
z kołami stalowymi o średnicy 15"? 
Pytanie 8  
Czy zamawiający dopuszcza samochód z przyciemnionymi szybami tylnymi i wsteczną 
przygotowanymi poza fabryką (tj. w serwisie autoryzowanego dealera marki), przy czym 
wszystkie szyby, w tym przyciemnione będą objęte pełną gwarancją na oferowany pojazd? 

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

Odpowiedź do pytania 1 i 2 oraz 4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu publicznym. Parametry przedmiotu 
zamówienia są dostosowane do potrzeb Zamawiającego. 
 
Odpowiedź do pytania 3 i 6 
Zamawiający dopuszcza samochód w lakierze metalizowanym szarym artense,  natomiast 
nie dopuszcza w lakierze niebieskim magnetic i niebieskim metalizowanym oraz białym 
metalizowanym. 
 
Odpowiedź do pytania 5 
Zamawiający oszacował średni roczny przebiegu przedmiotu zamówienia na poziomie od 
25000 km do 30000 km. 
 
Odpowiedź do pytania 7 
 Zamawiający podtrzymuje zapisy w Zapytaniu publicznym i nie dopuszcza dostawy 
samochodu z kołami stalowymi o średnicy 15”. 
 
Odpowiedź do pytania 8 
Zamawiający dopuszcza  samochód z przyciemnionymi oryginalnie szybami tylnymi  
i wsteczną przygotowanymi poza fabryką tj. w serwisie autoryzowanego dealera marki, 
objętymi pełną gwarancją na oferowany pojazd. 

         

       Z wyrazami szacunku  
Dyrektor Oddziału  
Jarosław Żuk 


