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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 
samochodów służbowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu                   
ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANY  SWZ 

 
Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na zapytania Wykonawców, udzielamy odpowiedzi: 
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuści w części I i II pojazdy z gwarancją na perforację nadwozia 72 miesiące? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w części I i II pojazdy z gwarancją na perforację nadwozia 72 miesiące. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazdy w części 1 i 2  ze światłami halogenowymi? 
Czy Zamawiający dopuszcza światła halogenowe do jazdy dziennej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w części 1 i 2 pojazdów ze światłami halogenowymi do jazdy dziennej. Światła 
do jazdy dziennej wymagane w technologii LED. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – część 2. 
Czy Zamawiający dopuści pojazd z emisją CO2 wg WLTP do maksymalnie 260 g/km? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w części II pojazdu z emisją CO2 wg WLTP do maksymalnie 260 g/km. 
Wymagana emisja CO2 cykl mieszany wg normy WLTP: maksymalna 199 g/km.  

 
 
Pytanie 4  
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z wyposażeniem w zdalnie sterowany centralny zamek z jednym pilotem 
fabrycznym i jednym kluczykiem zwykłym?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza w części I i II pojazdów z wyposażeniem w zdalnie sterowany centralny zamek 
z jednym pilotem fabrycznym i jednym kluczykiem zwykłym. Wymagany centralny zamek sterowany 
pilotem - minimum dwa piloty. 
 
Opisane warunki dotyczą zarówno I jak i II części przedmiotu zamówienia. 
 
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia (w zakresie 
odpowiedzi na Pytanie 1): 
 
Zmiany w SWZ 
 
Pkt. 2.1.3.2. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 
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Gwarancja (dotyczy każdej części przedmiotu zamówienia) 
 na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy 

wyposażenia – minimum 24 miesiące, 
 na perforację blach nadwozia – minimum 72 miesięcy. 

 
  
Zmiany na Formularzu ofertowym: 
 
W miejsce (dotyczy Samochodu I, II i każdej części przedmiotu zamówienia):  
 

Gwarancja: 

 na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia – …………………….. 
(minimum 24 miesiące) 

 na perforację blach nadwozia ………………………….(minimum 96 miesięcy) 

 

wprowadza się zmianę o treści: 

 

Gwarancja: 

 na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia – …………………….. 
(minimum 24 miesiące) 

 na perforację blach nadwozia ………………………….(minimum 72 miesięcy) 
 
 
Załącznik Nr 2 – Projektowane Postanowienia Umowy: 
 
§ 5 Warunki gwarancji ust. 1 otrzymuje brzmienie 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji: 

- na okres ……………… (min.24) miesięcy na silnik, części mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia, 

- na okres ……………… (min.72) miesięcy na nadwozie (perforację blach), 

 
Załącznik Nr 2a  do Umowy … oraz  Załącznik Nr 2b  do Umowy … 
 
 
Część I – Samochód I i Samochód II, pozycja 61 otrzymuje brzmienie 
Część II 
 

61 na perforację blach nadwozia – minimum 72 
miesięcy. 

 tak/nie* 

 
 
 
Ponadto informujemy, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 
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Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym oświadczeniem wstępnym, skompresowaną do jednego 
pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 28.04.2021 r. do godziny 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi poprzez wczytanie elektronicznych formularzy oferty na miniPortalu w dniu 
28.04.2021 r. o godz. 11:00. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą 
upływa z dniem 27.05.2021 r. 
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