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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk 

samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

 

 

 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 

Dot. Wyposażenie z zakresu komfortu pkt 10. 

Czy zamawiający uzna klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym, system 

automatycznego odparowywania przedniej szyby, dodatkowe nawiewy dla pasażerów drugiego 

rzędu, dodatkowa nagrzewnia powietrza za spełniający wymagania SIWZ. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią SOPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymaga „Klimatyzacji 

automatycznej minimum trzystrefowej z oddzielną regulacją dla tylnego rzędu siedzeń”. 

Dodatkowo Zamawiający zawiadamia, iż nie dopuszcza rozwiązania opartego na systemie nawiewu 

powietrza jako substytutu dla elektrycznego podgrzewania szyby przedniej w technologii 

bezprzewodowej. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż pozostawia dotychczasowe zapisy treści SIWZ 

bez zmian. 

Pytanie nr 2 

Dot. Pkt V. Termin wykonania zamówienia. 

Czy zamawiający uzna termin produkcji 180 dni od dnia złożenia podpisania umowy za spełniający 

wymagania SIWZ.  

 



Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pozostawia dotychczasowe zapisy treści SIWZ bez zmian. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

 

 

Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Jest:  

1.Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2019 r. o godz. 12:00.  

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.  

 

Winno być:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2019 r. o godz. 12:00.  

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.  

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
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