
 

 

 

 

 

 

 

        

       nr postępowania: BZP.2710.20.2020.EH                              Wrocław, 16.11.2020 r. 

 
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pod nazwą: „Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 tony.” 
 
W oparciu o artykuł 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – 
Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmienia treść SIWZ 
w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmienia termin składania 
i otwarcia ofert: 
 
Pytanie 1) Czy Zamawiający dopuszcza samochód z gwarancją co najmniej 24 mce na 
lakier oraz co najmniej 60 mcy na perforację nadwozia? 
Odpowiedź 1) Zamawiający nie zmienia zapisów w punkcie X Opisu przedmiotu 
zamówienia i nie dopuszcza zmiany warunków gwarancji na lakier (co najmniej 36 
miesięcy) i na perforację (co najmniej 20 miesięcy). 
 
Pytanie 2) Co oznacza wg Zamawiającego „Możliwość przewozu wózka inwalidzkiego”? 
W jaki sposób wózek ma być przewożony w części ładunkowej? 
Odpowiedź 2) W przestrzeni ładunkowej może być przewożony sam wózek inwalidzki, 
bez osoby niepełnosprawnej. Wózek musi być zabezpieczony przez kierowcę poprzez 
wykorzystanie zaczepów. 
 
Pytanie 3) W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania dla zadania pn. „Dostawa 
samochodu ciężarowego do 3,5 tony” zwracam się z następującym pytaniem dotyczącym 
treści SIWZ: 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 2,65 m? 
Odpowiedź 3) Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o wysokości 2,65 m. 
Pkt I  ppkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian 
 
Pytanie 4) Czy zamawiający dopuści pojazd niewyposażony w radio z systemem Android 
Auto ?  
Odpowiedź 4) Zamawiający nie dopuszcza pojazdu niewyposażonego w radio z 
systemem Android Auto 
 
Pytanie 5) Czy zamawiający pod pojęciem „możliwość przewozu wózka inwalidzkiego” 
rozumie przewóz samego wózka bez osoby na wózku ?  
Odpowiedź 5) Tak, Zamawiający pod pojęciem „możliwość przewozu wózka 
inwalidzkiego” rozumie przewóz samego wózka bez osoby na wózku . 

 



 

Zamawiający zmienia zapis w pkcie II ppkt 27 w następujący sposób: 
Jest: 
„Drzwi boczne przesuwne obudowane z przyciemniana szybą” 

Zmienia się na: 
„drzwi boczne przesuwne z prawej strony obudowane z przyciemnioną szybą”. 
 
 
 
Działając w myśl art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Termin składania ofert: 23.11.2020 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert:  23.03.2020 r.   o godz. 11:00 
                                                                                   
 

mgr Barbara Starnawska 
Dyrektor Generalny 

 
 
 
 
Załączniki do niniejsze informacji: 

1. Zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 


