
Dzierżoniów, dnia 27 maja 2016 r.
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa
ul. Świdnicka 30
58-200 Dzierżoniów

                                                                                                     Wykonawcy biorący 
                                                                                       udział w postępowaniu

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
nieograniczonego na ”Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z minimum pięcioma 
miejscami siedzącymi oraz przestrzenią bagażową dla potrzeb Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa” 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWIZ 
I MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ

Zamawiający, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, informuje iż do w/w postępowania zostały 
złożone  pytania.  W związku  tym zgodnie  z  art.  38  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść 
zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  oraz  modyfikację  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia. 

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu zaoferowanie samochodu (Opel Combo) o parametrach:
1/ silnik o pojemności 1368 cm sześciennych
2/ długość całkowita samochodu 4390 cm
3/ rozstaw osi 2755 mm

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o parametrach innych niż określone w SWIZ.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu dostawy samochodu do 90 dni od daty 
podpisania umowy? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu dostawy samochodu do 90 dni od daty 
podpisania uowy.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający  dopuszcza  samochód  z  max.  pojemnością  przedziału  ładunkowego  do  3000 
dm3? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o pojemności przedziału ładunkowego innej niż określona 
w SWIZ.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza samochód o długości do 4370 mm? 



Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o długości innej niż określona w SWIZ.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuszcza samochód o szerokości powyżej 1750 mm ale mniejszej niż 1800 
mm? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o szerokości innej niż określona w SWIZ.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuszcza samochód o rozstawie osi 2810 mm? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o rozstawie osi innym niż określony w SWIZ.

Pytanie 7:
Czy  Zamawiający  dopuszcza  samochód  z  bocznymi,  przesuwnymi  i  przeszklonymi  drzwiami 
również po stronie kierowcy? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód z bocznymi, przesuwnymi i przeszkolonymi drzwiami również 
po stronie kierowcy.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuszcza w samochodzie tylną kanapę dzieloną w opcji 1/3 - 2/3, składaną do 
pozycji poziomej przy złożeniu samego oparcia drugiego rzędu siedzeń - z lekkim uskokiem oraz 
składaną do pozycji pionowej w wariancie siedzisko + oparcie, zapewniającej płaską przestrzeń 
bagażową? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  w samochodzie  tylną  kanapę  dzieloną  w opcji  1/3  -  2/3,  składaną do 
pozycji poziomej przy złożeniu samego oparcia drugiego rzędu siedzeń - z lekkim uskokiem oraz 
składaną do pozycji pionowej w wariancie siedzisko + oparcie, zapewniającej płaską przestrzeń 
bagażową.

Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuszcza dojazdowe koło zapasowe? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza dojazdowego koła zapasowego.

Pytanie 10:
Dotyczy  punktu  IV.4  SIWZ  –  Parametry  samochodu.  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość 
zaoferowania samochodu o następujących parametrach: 
a) silnik o pojemności: minimum 1190 cm3, maksimum 1400 cm3 lub 1600 cm3 (zamiast 1300 
cm3);
b) moc silnika: minimum 110 KM, maksimum 130 KM (zamiast 120 KM)?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o parametrach innych niż określone w SWIZ.



Pytanie 11:
Dotyczy  punktu  IV.5  SIWZ  –  Wymiary  zewnętrzne.  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość 
zaoferowania samochodu o następujących wymiarach:
a) długość całkowita: od 4200 mm do 4550 mm (zamiast 4300 mm);
b) szerokość: od 1800 mm do 2100 mm (zamiast 1850 mm) z lusterkami zewnętrznymi?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o wymiarach innych niż określone w SWIZ.

Pytanie 12:
Dotyczy punktu IV.6 SIWZ – Wyposażenie. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
wraz  z  samochodem (w ramach  wyposażenia)  dojazdowe koło  zapasowe,  zamiast  dotychczas 
wymaganego pełnowymiarowego koła zapasowego? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza dojazdowego koła zapasowego.

Pytanie 13:
Dotyczy  punktu  IV.7  SIWZ  –  Wymagana  gwarancja  producenta.  Czy  Zamawiający  dopuści 
możliwość  zaoferowania  36  -  miesięcznej  gwarancji  na  perforację  blachy (zamiast  60  – 
miesięcznej) wraz z gwarancją na zabezpieczenie antykorozyjne - 12 lat? 

Odpowiedź:
Zamawiający  modyfikuje  zapisy  SWIZ  w  taki  sposób,  że  punkt  IV  podpunkt  7  otrzymuje 
brzmienie:
„Wymagana gwarancja producenta: 

a) 24 – miesięczna gwarancja określona na warunkach ogólnych,
b) 36 – miesięczna gwarancja na perforację blachy.„

Pytanie 14:
Prosimy również  o  udzielenie  informacji  jaki  ma  być  stan  licznika samochodu  (przebiegu  w 
kilometrach) na dzień jego odbioru? 

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem przekazania 
Zamawiającemu, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej 
pracy (nie więcej niż 50 km).

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.


