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WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest najem 2 samochodów osobowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(nr sprawy: 25/U/12)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną
Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia 13 lutego 2012 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść
zapytania w nim zawartego wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

WNIOSEK:
1. Czy zamawiający dopuszcza oferty, gdzie moment obrotowy silnika wynosi 340 Nm (w SIWZ min.
380 Nm)?
2. Czy zamawiający dopuszcza oferty, gdzie wymiary auta wynoszą:
długość: 4792 mm (w SIWZ min. 4850 mm)
wysokość: 1456 mm (w SIWZ min. 1460 mm)
rozstaw osi: 2817 mm (w SIWZ min. 2830 mm)?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia” określił wymagane minimalne parametry 2 samochodów.

Wymagane minimalne parametry samochodu, którego dotyczy powyższe zapytanie, tj. samochodu nr
2 (klasy E) to w szczególności:
1. Moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm
2. Wymiary:
1) długość: min. 4850 mm
2) szerokość: min. 1850 mm
3) wysokość: min. 1460 mm
4) rozstaw osi: min. 2830 mm
Przedstawiony w zapytaniu moment obrotowy, długość, wysokość i rozstaw osi są mniejsze niż
wymagane minimalne określone przez Zamawiającego w SIWZ.
W związku z powyższym i zgodnie z postanowieniami art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający
zobowiązany będzie odrzucić ofertę o określonych w zapytaniu parametrach. Treść takiej oferty nie
odpowiadałaby treści SIWZ.
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