
WOJEWODLKIOS ODEK
RUCHU DROGOWEGO

I. Z elra 2/4
H7-800 W I O C t A W E K

Włocławek, dnia 18 czerwca 2014r.

ZPiK.250 1.6.20 14

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 17 czerwca 2014r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

"Dostawa 6 sztuk nowych samochodów osobowych przystosowanych do
przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NW, wraz
z zamontowanym systemem rejestracji egzaminów w każdym sarnochodzie zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia"
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące
treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień
publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią.

1. Według zapisów w SIWZ Zamawiający wymaga, aby samochody były w kolorze
metalicznym. Czy zamawiający dopuści, aby samochody nie były jednego koloru lub
oklejone w jednolitym kolorze folią?
Zamawiający dopuszcza możliwość, że wszystkie samochody nie muszą być jednego koloru.
Jednocześnie Zamawiający rezygnuje z zapisu dotyczącego koloru metalicznego.

2. Czy zamawiający dopuści dostawę samochodów wyposażonych w system "Start - stop
engine" dezaktvwowany ręcznie?
Zamawiający nie dopuszcza możliwo' ci wyposażenia amochodów w system "Start - stop
engine" dezaktywowany ręcznie.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający wprowadza zmiany w zalączniku nr la
do SIWZ tj. specyfikacji technicznej sam. do kat. B, gdzie zmienia treść pkt 20
parametrów podstawowych, który otrzymal brzmienie:
" Kolor uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość, że wszystkie
samochody nie muszą być jednego koloru.
Zamawiający jednocześnie wydluża termin k1adania ofert i zmienia treść pkt 18.1 , 18.2
oraz 17.11 SIWZ, które otrzymują brzmienie:
18.1 Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 10.00.
18.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 10.30 w siedzibie
Zamawiającego.
17.11 Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z
dopiskiem "Do tawa 6 sztuk nowych samochodów osobowych dla Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku", nie otwierać przed dniem
26 czerwca 2014 r., godz. 10.30

Poprawiony załącznik nr lA do SIWZ oraz SIWZ do pobrania na stronie internetowej
WORD-u
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