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Znak sprawy: DA.22.45.2022.ZMT 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na najem samochodu 
 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem, do Zamawiającego 
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ): 

Pytania do SWZ: 
 
1. Czy Zamawiający dopuszcza silnik o pojemności 1969 cm3? Średnie spalanie takiego silnika plasuje się  

w przedziale 6.4- 7.5l/100 km. 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza samochód pojemności silnika do 2000 cm3 pod warunkiem spełniania 
wskazanych w OPZ parametrów i mocy silnika oraz zużycia paliwa w jeździe mieszanej do 7,5 l/100km. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza auto przedkontraktowe do czasu podstawienia auta docelowego, gdyby 
zaistniała taka potrzeba? 

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza auto przedkontraktowe do czasu podstawienia auta docelowego  
pod warunkiem, że auto przedkontraktowe będzie spełniać wszystkie warunki związane z pojemnością 
bagażnika, ilością przewożonych osób, wideo rejestratorem i pojemnością baku, a okres jego użytkowania  
nie przekroczy 1 miesiąca. Przekazanie i odbiór pojazdu przedkontraktowego odbywać się będzie na takich 
samych zasadach jak auta docelowego. 

 

 

MODYFIKACJA SWZ NR 1 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ): tiret czwarty otrzymuje brzmienie: 

- pojemność silnika max 2000 cm3 i zużycie paliwa w jeździe mieszanej do 7,5 l/100km 
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II. Projektowane Postanowienia Umowy (PPU): 

A) W § 1. Przedmiot Umowy, Zamawiający dodaje ustęp 5: 

5. Zamawiający dopuszcza auto przedkontraktowe do czasu podstawienia auta docelowego; auto 
przedkontraktowe musi spełniać wymagania techniczne i kubaturowe opisane w OPZ. Przekazanie  
i użytkowanie pojazdu przedkontraktowego nastąpi zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 – 7 niniejszej umowy 
i nie przekroczy okresu 1 miesiąca. 

B) W § 6. Kary Umowne ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy strony zastrzegają 
stosowanie następujących kar umownych: 
1) za zwłokę w dostarczeniu pojazdu (przedkontraktowego lub docelowego) Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
 

 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.          
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