
1 
 

WAP.272.6.2019.MP                                                                             Olsztyn, 21 marca 2019 r. 

 

 

Wykonawcy 

 biorący udział w postępowaniu 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WRAZ Z MODYFIKACJĄ 

 

Dotyczy: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty 

w Olsztynie. 

 

Zamawiający, Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że do w/w postępowania zostało 

złożone zapytanie. W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz  

z odpowiedzią. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w związku z wprowadzonymi 

modyfikacjami do zapytania ofertowego nie zostaje przedłużony termin składania ofert. 

 

Pytanie Oferenta nr 1: 

„Czy Zamawiający dopuści pojazd z fabrycznym kołem zapasowym pełnowymiarowym, jeżeli nie 

jest możliwe fabryczne wyposażenie pojazdu w koło zapasowe dojazdowe?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Tak.  

 

Pytanie Oferenta nr 2: 

„Czy szyby przyciemniane Zamawiający rozumie jako fabryczne atermiczne?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający pod pojęciem „szyby przyciemniane” rozumie takie szyby, które są przyciemnione 

na przykład metodą piecową lub folią do przyciemniania szyb samochodowych -  w stopniu 

przyciemnienia zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (ograniczenie widoczności  

do wnętrza samochodu).  

Zamawiający pod pojęciem „szyby atermiczne” rozumie takie szyby, które posiadają 

właściwości termoizolacyjne.  
 

Pytanie Oferenta nr 3: 

„Czy Zamawiający dopuści pojazd nie posiadający wejścia SD, lecz Radio CD600 IntelliLink 

(CD mp3, aux-in, USB, BlueTooth) i 7 calowym wyświetlaczem bez ekranu dotykowego?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający modyfikuje treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik  

nr 6 do zapytania ofertowego) oraz formularza technicznego (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego) w zakresie wskazanym poniżej: 

1) do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wprowadza się następującą zmianę: 
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-  w pozycji nr 34 (radioodtwarzacz) dotychczasowy zwrot:  

„b) wyposażony w wejście: USB, SD” 
 

zostaje zastąpiony następującą treścią: 

„b) wejście/łącze USB” 
 

2) do formularza technicznego wprowadza się następującą zmianę: 

-  w pozycji nr 34 (radioodtwarzacz) dotychczasowy zwrot:  

„b) wyposażony w wejście: USB, SD” 
 

zostaje zastąpiony następującą treścią: 

„b) wejście/łącze USB” 

 

 

 

Załącznik: 

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po modyfikacji).  

2.  Formularz techniczny (po modyfikacji).  

 
 

 

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 
WARMIŃSKO-MAZURSKI  

KURATOR OŚWIATY 

 /……./ 

 


