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Do wszystkich Wykonawców 

 

 

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

dostawę  samochodów na potrzeby  GOPR 

 

Działając w oparciu o  art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) , 

zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami 

dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Dotyczy Pakietu 1 i 2: 

1. Czy Zamawiający w miejsce blokady mechanizmu różnicowego włączanej z pozycji 

kierowcy dopuści elektroniczny system trakcji który w sposób automatyczny przy 

utracie przyczepności jednego z kół przyhamowuje je a siłę napędową przenosi na 

pozostałe koła?  

Odp.: Nie 

 

2. Czy Zamawiający dopuści hamulce tarczowe obu osi, dodatkowo wentylowane dla 

przedniej osi?  

Odp.: Tak, Zamawiający odpowiednio zmieni ten wymóg. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści klimatyzację automatyczną trzystrefową, automatyczną 

dla 1 rzędu siedzeń, półautomatyczną dla pozostałych rzędów, sterowaną z pozycji 

kierowcy lub pasażera w pierwszym rzędzie.  

Odp.: Nie 

 

4. Czy Zamawiający może sprecyzować co rozumie pod pojęciem „Konsola 

dodatkowa na desce rozdzielczej pod radiostację"?  

Odp.: Pod pojęciem „konsola” należy rozumieć zabudowę do radiostacji 

wykonaną z tworzywa w kolorze kokpitu oraz do niego dopasowaną 

zamontowaną w środkowej części. 

 

5. Montaż radiostacji i anteny zewnętrznej do radiołączności. Czy Zamawiający może 

podać model urządzeń (radiostacji oraz anteny) oraz informację czy, a jeśli tak to 

kiedy Zamawiający dostarczy sprzęt do zainstalowania?  

Odp.: Model : Motorola DM 3601. Zamawiający dostarczy w/w sprzęt 

niezwłocznie po informacji od dostawcy , z którym zostanie zawarta umowa 

w sprawie zamówienia publicznego.  

 

6. Czy Zamawiający dopuści osłony silnika i skrzyni biegów fabryczne wykonane z 

tworzywa? 

Odp.: NIE 
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Dotyczy Pakietu 2: 

7. Czy Zamawiający dopuści brak schowka w podwójnym siedzeniu w pierwszym 

rzędzie?  

Odp.: Zamawiający odpowiednio zmieni ten wymóg. 

 

8. Czy Zamawiający dopuści samochód z automatyczną skrzynią biegów?  

Odp.: Nie        

 Dotyczy projektu umowy: 

9. Czy Zamawiający może zmienić w par. 6 projektu umowy słowo „opóźnienia” na 

słowo „zwłoki”? Art. 433 ust. 1 ustawy PZP stanowi, że projektowane 

postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za 

opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem 

zamówienia. 

Odp. TAK, Zamawiający przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy za 

opóźnienie kwalifikowane.  Odpowiednie sprostowanie zostanie niezwłocznie 
zamieszczone stronie internetowej postępowania. 

Dotyczy Pakietu nr 3  

10. Czy Zamawiający dopuści samochód w kolorze metalizowanym Szary Comete?    

Odp.: TAK, zważywszy, że  Zamawiający wskazał w tabeli, że nie 
dopuszcza koloru czarnego, a preferowany to kolor czerwony. 

11. Czy Zamawiający dopuści samochód bez blokady mechanizmu różnicowego za to z 

przełącznikiem trybów pracy 2WD, Auto i 4WD Lock, w którym to trybie ostatnim 

napęd jest przenoszony na koła tylnej i przedniej osi w stosunku 50:50 do 

prędkości wynoszącej 80 km/h?   

Odp.: TAK, Zamawiający odpowiednio zmieni ten parametr. 

12. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu samochód wyposażony w silnik o mocy 

maksymalnej wynoszącej 115 KM?   

Odp.: TAK, Zamawiający odpowiednio zmieni ten parametr 

13. Czy Zamawiający dopuści samochód z radioodtwarzaczem akcesoryjnym, nie 

fabrycznym przy zastosowaniu fabrycznej instalacji radiowo-antenowej?   

Odp.: TAK 

14. Czy Zamawiający dopuści samochód bez osłon podwozia w kolorze srebrnym?   

Odp.: NIE 

15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód bez kamery cofania  

i fabrycznej nawigacji?   

Odp.: Zamawiający wykreśla ten wymóg. 

16.  Czy Zamawiający dopuści samochód bez przednich foteli podgrzewanych?   
Odp.: Zamawiający wykreśla ten wymóg.  

 

Dotyczy pakietu 1 

 

17. Czy Zamawiający dopuści pojazd z niefabrycznym alarmem? 

Odp.: NIE. 



 
 

 
 
 

Dotyczy pakietu 1, 2 

18. Mając na uwadze oddziaływanie skutków związanych z pandemią koronawirusa 

(COVID-19), oraz związane z tym wydarzeniem okoliczności o charakterze siły 

wyższej (np. ograniczenie produkcji, czasowe zamknięcie fabryk, opóźnienia w 

międzynarodowym łańcuchu dostaw), czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wydłużenie terminu dostawy pojazdów do 30.12.2021?  

Odp.: Termin pozostaje bez zmian. Natomiast Zamawiający przewidział 

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID -19 w paragrafie 8 

projektu umowy( zał. nr 5 do swz).  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 

siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 

termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania 
ofert.  

Zmianę treści SWZ Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 7 pzp, niezwłocznie 

udostępni na stronie internetowej postępowania https://www.gopr.pl/przetargi 

 

Naczelnik GOPR 

Jerzy Siodłak 
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