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Strona internetowa  

 

 

Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prowadzący 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„zakup samochodów na potrzeby KRRiT”, zawiadamia, że działając na podstawie art. 38 

ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuje treść pytań i wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „Siwz”).   

 

 

Pytanie 1:  

 

 

 

Wyjaśnienie:  

W pytaniu nie sprecyzowano, o którym fotelu pasażera jest mowa. W związku z tym 

należy przypomnieć, iż postanowienia pkt 4.7 Siwz jednoznacznie wskazują, że „Samochody 

osobowe stanowiące przedmiot zamówienia dla części II muszą spełniać wymagania w 

zakresie parametrów, cech i wyposażenia określone w „Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia” stanowiącym załącznik nr 2b do Siwz...”. Jednocześnie, w Załączniku nr 2b do 

Siwz jednoznacznie określono, że samochody dla części II zamówienia muszą być 

wyposażone w „elektrycznie sterowany fotel pasażera z przodu”.  

Ponadto, wskazać wypada, iż Siwz stanowi dokument zawierający istotne dla 

Zamawiającego warunki zamówienia, w tym, w odniesieniu do wymaganych parametrów 

technicznych. Oznacza to, że wszelkie elementy nieopisane w Siwz nie stanowią dla 

Zamawiającego istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do miejsc pasażerów z tyłu 

pojazdów, Zamawiający postanowieniami Załącznika nr 2b do Siwz określił jeden wymóg, że 

tylna kanapa winna być asymetrycznie dzielona.  

Wobec powyższego, jeżeli zostaną zaoferowane pojazdy, które dodatkowo (ponad 

minimalne wymogi Zamawiającego) będą wyposażone w fotel/e pasażerów z tyłu pojazdu 

regulowane manualnie w jakimś zakresie, to oczywiście takie samochody będą spełniały 

wymogi Siwz. Jeżeli jednak, zaoferowane zostaną pojazdy wyposażone w fotel pasażera z 

przodu posiadający manualne sterowanie, a nie elektryczne jak stanowią o tym wymogi Siwz, 

to w sposób oczywisty takie pojazdy wymagań Siwz nie będą spełniały.  



 

Pytanie 2:  

  

 

Wyjaśnienie:  

W treści zapytania nie oznaczono, której z części zamówienia pytanie dotyczy.  

W odniesieniu do części I zamówienia (samochód osobowy typu VAN) Zamawiający 

postanowieniami Załącznika nr 2a do Swiz (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

części I – samochód osobowy typu VAN) określił, iż pojazd musi być wyposażony w 

„elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane lusterka boczne w kolorze nadwozia” oraz 

określił, że kolor nadwozia musi być srebrny metalizowany. W związku z tym, stwierdzić 

należy, iż oferowany w części I zamówienia samochód osobowy typu VAN nie może być 

wyposażony w lusterka w kolorze czarnym. 

W odniesieniu do części II zamówienia (samochody osobowe) Zamawiający 

postanowieniami Załącznika nr 2b do Swiz (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

części II – samochody osobowe) określił, iż pojazd musi być wyposażony w „elektrycznie 

regulowane, ogrzewane i składane lusterka boczne” oraz określił, że kolor nadwozia musi być 

czarny metalizowany lub czarny perłowy. W związku z tym, stwierdzić należy, iż oferowane 

w części II zamówienia samochody osobowe mogą być wyposażone w lusterka w kolorze 

czarnym.  
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