
Pytania i odpowiedzi z dnia 11.02.2021 do zapytania ofertowego NR BZ 01/02/2021 

Pytania 

1. Ze względu na konieczność objęcia pojazdu gwarancją jak i rękojmią zwracam się z pytaniem 

o określenie jaki jest planowany roczny przebieg dla samochodów będących przedmiotem 

zamówienia ? 

2. Czy zamawiający wydłuży termin realizacji o 30 dni ? umożliwi to min. zaoferowanie 

samochodów z 2021 roku w korzystniejszej ofercie.  

3. Czy zamawiający dopuszcza dwuetapową rejestrację samochodu w celu modernizacji pojazdu 

bazowego na samochód typu chłodnia ?  

4. Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 6000 mm i wysokości 2340 mm? 

5. Czy maksymalna wysokość auta 1900 odnosi się do samego auta czy do auta z 

zamontowanym agregatem? 

6. Czy Zamawiający dopuści pojazdy z czujnikami parkowania jedynie z tyłu? 

7. Czy zamawiający wskazując dopuszczalną masę całkowitą wymaga, aby DMC pojazdów 

wynosiła konkretnie 3,5 t czy też oczekuje samochodów z grupy pojazdów określanych jako 

dostawcze do 3,5t? Czy zamawiający dopuści pojazdy z DMC około 2t – 2,5t? Podane 

parametry przez Zamawiającego wskazują na pojazdy 2t - 2,5t. 

8. Czy Zamawiający będzie punktował przełożoną gwarancje max 60 mies. na pojazd czy należy 

udzielić również takiej gwarancji na zabudowę izotermiczną? Czy za gwarancję na pojazd 

bazowy 60 mies. oraz na zabudowę 24 mies. wykonawca otrzyma 20 pkt czy musi udzielić 60 

mies. gwarancji zarówno na pojazd bazowy jak i na zabudowę izotermiczną? 

Odpowiedzi 

1. Planowany roczny przebieg dla samochodów będących przedmiotem zamówienia to 15 tys. 

km. 

2. Zgodnie z § 10 Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji tylko w określonych 

przypadkach – szczegółowy opis we wzorze umowy - stanowiącej załącznik do niniejszego 

postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia na tym etapie postępowania.  

3. Tak, zamawiający dopuszcza dwuetapową rejestrację samochodu, o ile dostawa przedmiotu 

zamówienia (samochodu wraz z zabudową) nie przekroczy założonego w zapytaniu okresu 

realizacji zamówienia. 

4. Nie, zamawiający nie dopuści pojazdu o wymiarach przekraczających wymiary maksymalne 

podane w zapytaniu ofertowym. 

5. Podana w zapytaniu maksymalna wysokość auta odnosi się do samego samochodu (bez 

zamontowanego agregatu). 

6. Tak, zamawiający dopuści pojazdy z czujnikami parkowania jedynie z tyłu. 

7. Zamawiający określił dopuszczalną masę całkowitą pojazdu do 3500 kg.  Wszystkie 

oferowane pojazdy mieszące się w tej masie będą spełniały warunek.  

8. W przypadku podania dwóch różnych okresów gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 

najkrótszy zaproponowany termin. Gwarancja wymagana w postępowaniu odnosi się do 

całego przedmiotu zamówienia.  

 

 


