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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:  

1) 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.) – zwanej dalej „Pzp” – 

przekazuje treść pytań i wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: „Siwz”),  

2) art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści Siwz.  

 

 

Pytanie 1:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Uwzględniając zmiany dokonane w Siwz, o których mowa w niniejszym 

zawiadomieniu, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu objętego 24-miesięczną 

gwarancją na powłokę lakierniczą w odniesieniu do pojazdu dla części I zamówienia 

(samochód osobowy typu VAN) oraz samochodów objętych 36-miesięczną gwarancją na 

powłokę lakierniczą w odniesieniu do pojazdów dla części II zamówienia (samochody 

osobowe).  

 

Pytanie 2:  

  

 

Wyjaśnienie:  

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 „dwuskrzydłowe tylne drzwi z szybami ogrzewanymi, wycieraczkami i 

spryskiwaczami”. Zamawiający podtrzymuje powołane postanowienia Siwz w tym zakresie, 

wobec czego pojazd wyposażony w klapę tylną, o jakiej mowa w zapytaniu nie będzie 

spełniał wymogów określonych w Siwz.  

 



Pytanie 3:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Wyjaśnienie jak do pytania nr 1.  

 

_______________________________________________________ 

 

Zamawiający, celem poszerzenia konkurencji, działając na postawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonał zmiany treści Siwz w ten sposób, że pkt 4.12 lit. b) Siwz otrzymuje 

brzmienie: „minimum 24 miesiące gwarancji na powłokę lakierniczą w odniesieniu do 

pojazdu dla części I zamówienia (samochód osobowy typu VAN) oraz minimum 36 miesięcy 

gwarancji na powłokę lakierniczą w odniesieniu do pojazdów dla części II zamówienia 

(samochody osobowe)”.  
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