
 

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r.  

 

Oznaczenie sprawy: ZP/5/WAG/2012  

 

 

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,  

3) art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składnia ofert na dzień 31 lipca 2012 r.  

 

 

Pytanie 1:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający postanowieniami Załącznika nr 2b do Swiz (Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla części II – samochody osobowe) określił minimalne wymogi 

jakie muszą spełniać oferowane pojazdy. W ww. Załączniku nr 2b do Siwz określono, że 

pojazdy winny być wyposażone w silnik benzynowy o maksymalnej mocy co najmniej 160 

KM (118kw) oraz w przyciemniane szyby tylnej części kabiny. Wobec tego, pojazdy 

wyposażone w silnik o maksymalnej mocy 152 KM (112 kW) oraz pojazdy wyposażone w 

rolety zamiast przyciemnianych szyb tylnej części kabiny – nie spełniają wymogów Siwz.  

 

Pytanie 2:  

 



  

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający postanowieniami Załącznika nr 2a do Swiz (Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla części I – samochód osobowy typu VAN) określił wymóg w 

zakresie wymiarów i parametrów w brzmieniu: „zderzaki i listwy boczne w kolorze 

nadwozia”. Zamawiający wyjaśnia, iż omawiany wymóg miał i ma na celu zapewnienie 

estetycznego wyglądu pojazdu. W związku z tym, w przypadku zaoferowania pojazdu 

wyposażonego w listwy boczne, muszą one być w kolorze nadwozia. Zapis ów nie miał i nie 

ma na celu bezwzględnego zobowiązania do zaoferowania pojazdu wyposażonego w listwy 

boczne. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie Zamawiający zmienia 

treść Siwz w sposób opisany w niniejszym zawiadomieniu. Wobec powyższego, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania samochodu osobowego typu VAN (część I 

zamówienia) nie posiadającego listew bocznych.  

 

Pytanie 3:  

 

 

Wyjaśnienie:  

W treści zapytania nie określono, o której części zamówienia pytanie dotyczy. Mając 

na względzie opisany w pytaniu wymóg, stwierdzić  należy, iż dotyczy ono części II 

zamówienia, bowiem w przypadku samochodu osobowego typu VAN takiego wymagań brak. 

W związku z tym, Zamawiający przypomina, iż postanowieniami Załącznika nr 2b do Swiz 

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – samochody osobowe) 

jednoznacznie określił, że oferowane pojazdy muszą być wyposażone w „automatycznie 

ściemniające się lusterko wewnętrzne”. Wyposażenie samochodów w wewnętrzne lusterko 

ściemniające się automatycznie, nie zaś jak proponuje się w pytaniu – z ręczną regulacją 

ściemniania, służy zwiększeniu nie tylko komfortu jazdy lecz przede wszystkim 

bezpieczeństwa. W związku z tym, Zamawiający podtrzymuje w pełni postawiony przez 

siebie wymóg, bowiem w ocenie Zamawiającego kierujący pojazdem jeśli ma skorzystać z 

dobrodziejstwa ściemniającego się lusterka wewnętrznego, lusterko owo musi ściemniać się 

automatycznie, gdyż kierowca winien bezpiecznie prowadzić samochód nie zaś zajmować się 

ręczną regulacją ściemniania lusterka.  

 

_______________________________________________________ 

 

Zamawiający, celem usunięcia wątpliwości do co zapisów Siwz, działając na postawie 

art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści Siwz w niżej opisany sposób:  

1) w Załączniku nr 1a do Siwz – wzór formularza „Opis oferowanego samochodu” dla części 

I zamówienia (samochód osobowy typu VAN), w części tabeli zatytułowanej „pozostałe 



parametry / cechy / wyposażenie” wyrazy „zderzaki i listwy boczne w kolorze nadwozia” 

zastępuje się wyrazami „zderzaki w kolorze nadwozia” oraz dodaje się tiret w brzmieniu: 

„listwy boczne w kolorze nadwozia, w przypadku, gdy oferowany samochód wyposażony 

jest w listwy boczne”,  

2) w Załącznik nr 2a do Siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I 

zamówienia (samochód osobowy typu VAN), w części zatytułowanej „Wymiary i 

parametry” wyrazy „zderzaki i listwy boczne w kolorze nadwozia” zastępuje się 

wyrazami „zderzaki w kolorze nadwozia” oraz dodaje się tiret w brzmieniu: „listwy 

boczne w kolorze nadwozia, w przypadku, gdy oferowany samochód wyposażony jest w 

listwy boczne”.  

 

Zamawiający celem ułatwienia Wykonawcom złożenia oferty, w odrębnym pliku 

zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity Załącznika nr 1a do Siwz (wzór formularza 

„Opis oferowanego samochodu” dla części I zamówienia), którego treść uwzględnia wyżej 

opisane zmiany.  

 

_______________________________________________________ 

 

Mając na uwadze wprowadzone zmiany do treści Siwz, Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składnia i otwarcia ofert na dzień 31 

lipca 2012 r. Miejsca i godziny odnoszące się do powyższych terminów, określone w Siwz 

pozostają bez zmian.  
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