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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 

Czy w nawiązaniu do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pojazdu zawiadomienia o 

numerze: BDG-ZP.2610.6.2019.BDG, opisany w dokumencie element wyposażenia pojazdu: Szyba 

przednia podgrzewana elektrycznie bez uwidocznionych ścieżek przewodzących w polu widzenia 

kierowcy, jest elementem obligatoryjnym w oferowanym przedmiocie ? Jest to opcja, która musi 

znaleźć się w oferowanym samochodzie? 

 

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

Odpowiedź: 

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

 

Pytanie nr 2 

Piszę do Państwa w celu doprecyzowania §5 pkt.3. O jakie wyposażenie dodatkowe Państwu chodzi? 

 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż treść §5 ust. 3 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), dotyczy 

elementów wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów, których montaż nie będzie wymagał 

ingerencji w układy objęte gwarancją producenta. Ich instalacja lub podłączenie nie zmieni także 

przeznaczenia i nie wpłynie na konstrukcję oferowanego pojazdu. 



Każdorazowo montaż dodatkowego wyposażenia wymagający ingerencji w instalacje samochodu 

zostanie zlecony wykwalifikowanym podmiotom mającym autoryzację producenta pojazdów 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści samochód bez czytnika kart SD? 

 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany brzmienia zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ i do 

Wzoru umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w zakresie sekcji WYPOSAŻENIA 

Z ZAKRESU KOMFORTU: 

Jest: 

14. Multimedialne wejście USB oraz czytnik kart SD  

 

Powinno być: 

14. Multimedialne wejście USB 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 50 dni od dnia podpisania umowy? 

Wymagany termin dostawy przez Zamawiającego jest terminem bardzo krótkim, prosimy  

o wydłużenie terminu dostawy. Wydłużenie terminu zwiększy konkurencyjność ofert w postępowaniu 

i zachowanie uczciwej konkurencji. 

 

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

Odpowiedź: 

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

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy bez szyby przedniej podgrzewanej elektrycznie, a z szybą 

podgrzewaną za pomocą nawiewu ciepłego powietrza? 

 

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

Odpowiedź: 

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 6 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy bez aktywnego tempomatu? 

 

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



Odpowiedź: 

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

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści pojazdy bez podgrzewanych tylnych siedzeń? 

 

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

Odpowiedź: 

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

 

 

W skutek powyższych wyjaśnień i zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiający nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym termin składania ofert 

nie uległ zmianie. 
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