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          Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest sprzedaż oraz 

dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan  

na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie  Delegatura w Elblągu 

(ogłoszenie nr 606912-N-2019 z dnia 07.10.2019 r) 

 

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

złożone zapytanie. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treści zapytań wraz  

z wyjaśnieniem.  

 

1) Zapytanie Oferenta nr 1: 

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany pojazd był wyposażony w radioodtwarzacz  

z wejściem SD. Mając na uwadze, iż powyższy wymóg jest rzadko spotykany w aktualnie 

produkowanych modelach zwracam się z prośbą o umożliwienie dostawy samochodu nie 

wyposażonego w gniazdo SD lub zamiennie - wyposażonego w drugie gniazdo USB. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje w  powyższym zakresie treść „Opisu przedmiotu zamówienia” 

(załącznik nr 2 do siwz), oraz „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do siwz): 

1) w załączniku nr 2 do siwz - „Opis przedmiotu zamówienia” 

 - w pozycji 34 (Radioodtwarzacz) dotychczasowy zwrot: 

„b) wyposażony w wejście: USB, SD” 

zostaje zastąpiony następująca treścią: 

„b) wyposażony w wejście: USB” 

2) w załącznik nr 1 do siwz  - „Formularz oferty” w punkcie 6, „Parametry oferowanego 

samochodu” 

- w pozycji 34 (Radioodtwarzacz) dotychczasowy zwrot: 

„b) wyposażony w wejście: USB, SD” 

zostaje zastąpiony następująca treścią: 

„b) wyposażony w wejście: USB” 

2) Zapytanie Oferenta nr 2: 

Czy Zamawiający dopuści samochód na olej napędowy? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza samochodu na olej napędowy. 

3) Zapytanie Oferenta nr 3: 

Czy Zamawiający dopuści samochód z mocą silnika 136 KM? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza samochodu z mocą silnika 136 KM. 



4) Zapytanie Oferenta nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści samochód bez poduszki kolanowej kierowcy? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje w  powyższym zakresie treść „Opisu przedmiotu zamówienia” 

(załącznik nr 2 do siwz), oraz „Formularza oferty” (załącznik nr 1 do siwz): 

5) w załączniku nr 2 do siwz - „Opis przedmiotu zamówienia” 

 - w pozycji 20 (Poduszki powietrzne) skreśla się punkt b w brzmieniu: 

   „b) dla kierowcy (kolanowa)” 

 - pozycja nr 20 otrzymuje brzmienie: 

   „a) dla kierowcy i pasażera  z przodu (czołowe i boczne) 

     b) kurtyny powietrzne” 

6) w załącznik nr 1 do siwz  - „Formularz oferty” w punkcie 6, „Parametry oferowanego 

samochodu” 

- w pozycji 20 (Poduszki powietrzne) skreśla się punkt b w brzmieniu: 

   „b) dla kierowcy (kolanowa)” 

 - pozycja nr 20 otrzymuje brzmienie: 

   „a) dla kierowcy i pasażera  z przodu (czołowe i boczne) 

     b) kurtyny powietrzne”. 

7) Zapytanie Oferenta nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści samochód bez wejścia SD? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Odpowiedz na powyższe pytanie została zawarta zapytaniu oferenta nr 1.  

 

8) Zapytanie Oferenta nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści samochód z gwarancją 2 lata na lakier? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuści samochodu z gwarancją na lakier 2 lata.  

 


